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ثيَشكةش بآ

بةٓةسكةطَيم كة هةثؼت ثةسدةى ِسةػةوة، تةًاػاى ٓيطلةغء ٓيض 
الداُى ػوَيِلةوتوواُى ٓيض بةسُاًةيةن،  ٓةَهةء ػتَيم ُاكاتء،

 هةطةس خودى بةسُاًةكة ذيظاب ُاكات.

 ىـةكـشـيَـث

َْددَعَُّ إ َّْك اْىَس َٗ  ُٓ ََددُع ِْ هلِل َّْس ٍِدد  ِٔ َُّيددُ٘غ ثبِىيَّدد َٗ ُٓو  َّْكددـَزْرِهُؽ َٗ ُٔو  ـددـَزِيُْٞ
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ُٔو  ٍُِؼــوَّ َى ْٖعٓ اهلُل َفاَل  َٝ ِْ ٍَ ََبِىَْبو  ِْ َقَٞئبِد َأْع ٍِ َٗ ُّْهِكــَْبو  شُؽِٗؼ َأ

َُٖع َأُ اَل  ََٗأْش ُٔو  َٛ َى َٕبِظ ِْ ُٝؼِيْو َفاَل  ٍَ َٗ َٔ ُٓ اَل َشدِؽَٝل  إَى َْٗزَع إاّل اهلُل 

َٖ ََٗأْش ُٔو  َُٔى ََٗؼقُ٘ى  ُٓ َّعًا َعْجُع ٍَُس  َُّ .ُع َأ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   چ

 ،آل عنزانچڦ

ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻپپ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ   ٺ    چ

ٺ  ٺ    ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

 ،  النشاءچڦ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     چ

﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ۓ  ﮲     ﮳ ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  

.األحزابچ﮽

َّددع   ٍَُس  ُٛ َٖددِعٛ ٕددْع ْٞددَؽ اْى ََٗض ًُ اهلل  َُّ َأْطددَعَي اىَسددعٝ  َمددال َّددب َثْيددُعن فددص أ

َُٗمدـوَّ ِثْعَعدخب َػـدـاَلَىخ و        ٍُْسَعَثدخب ِثْعَعدخو  َُٗمدوَّ  ٍُْسَعثبُرٖبو  ٍُِ٘ؼ  َٗشؽَّ اأُل

َُٗموَّ َػــاَلَىِخ ِفٜ اىَّْـبؼ.

دوا ثـةياَء بةسُاًـةى    ،خةى ٓيذايةتى خـواء ئيظالَ وةن دوايني ُوط
ى يبؤ ًشؤظايةتيى، ٓات تاكو ًشؤظايـةتيى هـة تاسيلاييـةكاُى ُـةَاًَيت    

دةسبَيِآء بيخاتـة َُيـو ِسووُـاكيى: ئيٌـاْء خـوا       [ظيَبد اىدبٕيٞخ]
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ــاصاديىء ،يــةكتشتّء ِسةوػــت بــةسصيى، وةن  ،تــةبايىء ،دادطــةسيىء ،ئ
 خواى تانء تةُيا َةسًوويةتى:

  اهش نّ اهشذيٍبظٍ اهلل

ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 .إبزاهيهچ
واتة: بة ُاوى خـواى بةبـةصةيىء بةخؼـِذة . ئـةهيم، الَ، ِسا )ئةًـة(      
ــةتى ثــةسوةسدطاسياْ     ــاكو بةًؤَه ــذوة، ت كتَيبَيلــة بــؤالى تؤًــاْ دابةصاُ

ــاكيى دةسبيَ خــ ــةسةو ِسووُ ــةكاْ ب ــىءةَهلى هةتاسيلايي ــة ،ِ سةو ِساطــتة ب
تايؼـــلشاوياْ بَيِــى. ئــةو خوايــةى كـــة    ػــةماًى شخــواىز صاَهــى ط   

ة كة هة ئامساُةكاْء صةوى دايـةوة واى هـة كـاَشاْ    خاوةُى ٓةسضييةك
 هة طضاى بةئَيؽ!

ٓةَهبةتة ئـةو ئاًاةـة بـةسصء ًةصُـةؾ كـة بـؤى ٓـاتبوو، هـةِسؤرطاسى
 جَيِؼـيِة طـةس ِساطـتةكاُى    ء ضواس[ ٍسَع] ةًبةسى خاتةَثَيغ
ٜ  عثَبُ ٗ عَؽ ٗ أث٘ثنؽ ٗ"[ ُضَيهبئٔ اىؽاشعِٝ األؼثيخ] دا، "عيد

ّ خوا هَيياْ ِساصى بآ" ػـَيوة، جآبـةجآ بـوو، بـةآلَ دواتـش       ، بةباػـيي
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ُ  ثددِ ٍيبٗٝددخهةطــةسدةًى ) ــةَء صؤس الداْء  أثددٜ قددهٞب ــةًالوة، ك ( ب
دووسكةوتِةوة هة ِسَيباصى ِساطـتء ِسةطـةُى    ،ٓةَهةءثةَهةى جؤساءجؤسء

ــوا  ــةسى خـ ــةئاكاًى    ٗ ثَيغةًبـ ــذاء، هـ ــةكاُى، ِسوويـ ــواس خةهياـ ضـ
ــةوة، ئةوةػــذا ــةِسيَِيلى   [ ؼظُّ اىهيددو] وةن كاسداُ ــِشاي ضــةُذ ِساث وَي
اُةى ِسةطـةْ، هـةدرى ئـةو الداْء طـتةَء خشاثةكاسييـةء، بــؤ      يػـةسعي 

ن كـة بـةُاوى ئيظـالًى    ِساطتلشدُةوةى باسى السى كـاسى ذوكٌِشاُييـة  
ِساطتء بآ طشآء طؤَهةوة، دةكشا، رًاسةيةن تـامٍء دةطـتةى ثـةِسطريء    

ز طةسياْ ٓةَهذا، كـة صاُايـاُى ِسةطـةُى    ٍزـؽف ٗغبىٜتَيجةِسَيِةس ش
ئيظــالَ بــؤ ُاطــاُذُياْء جياكشدُــةوةياْ هــة جــةًاوةسى ًظــوَهٌاُاْ،  

األٕد٘ا،واىهدؽيو إٔدو   ضةُذ صاساوةيـةكياْ بـؤ بـةكاسَٓيِاوْ، وةن: )   

ــاْ،    إٔددددو اىجددددعةو اىُرددددالح   ــاوةْ ئاسةصووةكــ ــةكاْ، خــ ــة: تامٌــ ( واتــ
 بيذعةتطييةكاْ، تَيجةِسَيِةساْ.

ػـــــــاياُى باطيؼـــــــة ئـــــــةو طـــــــشووثء تامٌـــــــة الدةساُـــــــة، الداْ 
 زةكاُياْ جؤساءجؤسبووْ:ِإّسؽافش

ٓــةبووة هــةِسووى ذــوكٍء طياطــةتةوة اليــذاوة، كــة ذوكٌِشاُــةكاْ  -6
، طؤِسيـوة بـؤ   اوَيـز شػـوسىزةوة  بووْء ذـوكٌى ئيظـالًيياْ هـة سِ   

ى.ًرياتيىء بِةًاَهةي
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وة ٓـــــةبووة هـــــةِسووى عةميـــــذةيىء َيلشييةوة،اليـــــذاوة، وةن:  -2
جيئةء ًوعتةصيوةء جةٌٓييةء ًوجةطظـيٌةء...  خةواسيخء ًوِس

ٓتذ.
اىزددعُِّ وة ٓـةبووة هـة ِسووى خواثةسطـتيىء ديِـذاسيى تايبـةتيى )      -4

ؾٕددعٗهةواُــةى بــةُاوى )(يــةوة، اليــذاوة، وةن صؤسَيــم اىشَّطظُّددٜ

ُّ٘ف (ةوة ُاطشاوْ.رظ
بة ٓةًوو طـشووثء   ،وة ٓةبووة هةصؤس ِسووةوة اليذاوة، وةن ػيعة -3

تامٌة صؤسء جؤساءجؤسةكاُياُةوة..
ز ِإّسددؽاف كــة الداْ ش ،ئِحــا صاُــاء ثَيؼــةواياراْ ٓــةس هةوكاتــةوة    

ََ ٓـــةَهٌ اَهيوةء ٓـــةوَهى ثاكظـــاصيىء ضاكظـــاصيىء ِسوويـــذاوة، مؤَهيـــاْ 
ــةى   ِس ــةوة ِسةخِـ ــذا داوةء، هةاليةكـ ــة كؤًةَهتاكاُياُـ ــتلشدُةوةياْ هـ اطـ

توُــــذياْ هــــة ذوكٌِشاُــــة الدةسء طــــتةًلاسةكاْ طشتــــوةء شكــــازء  
شداْزى مظةء ٓـةَهعء كةوتـةكاُياْ بةبَيـزيِتى ػـةسيعةت هةيـةن      

 جياكشدؤتةوة.

ــةوة  ــةكى ديلةػـ ــةكاُي    :وة هةاليـ ــةَهعء كةوتـ ــريوِساء ٓـ ــةسجةَ بـ طـ
ذا يـــهةبـــةس ِسؤػـــِايى عـــةمَىء وةذي ،كاُيـــاْطـــشووثء تامٌـــة الدةسة

ٓةقء ُآةمياُياْ خظتؤتةِسوو. ،ٓةَهظةُتاُذوةء
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-ئِحـــا بةُـــذةؾ وةن ػـــوَيِلةوتووَيلى ئـــةو صاُـــاء ثَيؼـــةواياُةًاْ 
ذا مـ هةطـااَلُى ِسابـشدوودا هـة كؤًـةَهَيم بةسٓة     -خواثاداػتياْ بذاتةوة

َيـو ًظـوَهٌاُاْ،   ٓاتووُةتـة ُ  ، كـة ِسةخِةَ هةو بريؤكة ُاًؤياُة طشتـوة 
وةن: ئيورادء ًادديتةسايىء، ًاسكظيضَء كؤًـؤُيضَء، ُاطـيؤُاهيضَء،   

 طيلؤالسيضَ...

ــاسةدا  ــتاؾ هـــةَ ِسؤرطـ اىزـدددّؽفكـــة ثـــةِسطرييىء تَيجةِساُـــذْ ش  -ئَيظـ

ّ٘ ــةَُيو ًظــوهَ ٗاىُريدد ــاي ز ه ــة دياسدةيــةنء، دُي ــةوة  ٌاُاُذا بؤت بةخؤي
هــةكاتى خــؤَ بــؤ  طــةسماَي كــشدوة، بةثَيويظــتٍ دةصاُــى كــة ًاوةيــةن 

ــةء   ــةو بابةت ــاْ ه ــةوةء تَيوةِساً ــةوة،    ،هَيلؤَهيِ ــاْ ُووطــني هةباسةي ثاػ
شيى هة ئيظالًَيم كة ئاًاةى ٓةسة طـةوسةء  اْ بلةَ، وةن بةسطتةسخ

رسقٞددبـةسصى هــةرياُى بةػـةسدا بةطؼــتى: ضةطـجاُذُى دادطــةسيى ش   

بة، وةن وزء البشدُى ٓةًوو ػَيوةيةكى طـتةَء خشاثـةء ئاػـو   اىَيْعه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : َةسًوويـــــــةتى خـــــــوا

،احلديدچپ      پ  پ  ڀ  ڀڀ ڦ  

: بةدَهِياييةوة ثَيغةًبةساُى خؤًاراْ بة شًـوعحيضةءز بةَهتـة   واتة
ــاسدووْء  ــةوة ُـ ــ ،ِسووُةكاُـ ــة   كتَيـ ــةَي ُاسدووُـ ــةساصوو اْ هةطـ بء تـ

 واسآ، تاكو خةَهم بة دادطةسيى بةِسَيوةبطّ..خ

ئةوةيـة كـة بياخناتـة     ،زداَأفؽاظى تاكةكاْ شوة ئاًاةى بةسصى هةرياُ
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ــةماَء  ــتة ػــ ــةس ِساطــ ــةُتيىءِسَيليى  ، طــ ــةتى ٓاوطــ اإِلرددددؿاُ شذاَهــ

چ زياْ بـؤ بَيَِيتـةدى، وةن خـواى دادطـةس َةسًوويـةتى:      ٗاإِلعزعاه

ــة: التكووريزچۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ   ، وات
     ْ بـؤ ٓـةسكاًَيم    ،ئةَ شموِسئـاْزة تـةُيا بريخةسةوةيـة بـؤ جئاُييـا

 هةئَيوة كة بيةوآ ِساطتء ِسَيم بآ.
تــاكو ثَيويظــتيى بةبــةسطشيى    ،ٓةَهبةتــة ئيظــالًيؽ تؤًــةتباس ُيــة   

ز بآ، بةآلَ بَوـَيني ضـى! كاسةكـةى ًِـيؽ ٓةسضـةُذة      ظفبةهَيلشدْ ش
 يذا بشيتيـة هـة:  بةِسواَهةت بةسطشيى هَيلشدُى ئيظالًة، بـةآلَ هةِساطـتي  

كـشءء كـاَيء ثـِش     بريوِساء ِسةَتـاسة  ي، ئةوِسةواُذُةوةو الداُى تةَء ًز
ــةى ٓةَهـــةء ث ــؤيَ  ،ةَهـــةى ثـــةِسطريء تَيجةِسَيِةساُةيـ  كـــة وةن تـــؤصو خـ

ــاسة ئــةويؽ ئــةسكى    ئيظــالَ هةطــيٌاى طــةؾء جــواُى  ــاآلوة، كــة دي ئ
ــةوسةء طش ــة    ُط ــةسى خاتةً ــشى ثَيغةًب ــاُى ًرياتت ــى صاُاي وةن  ت
ِْن }َةسًوويةتى ٍِ َِو ٕػا اىعِِّٝ  ْْهدُ٘ عْدٔ ُمدوِّ ضَ  َْٝس ُٔن َٝ ٍب ُععُٗىد َيد

ِ    رسؽٝدَ  اىردبىِٞو ٗا   {ّزسدبه اىَْجـيدِٞو ٗريٗٝدو اىددبٕيٞ
(1)

واتـة:    
َيلى ضان ٓةَهيذةطشْ: ئِحا [خٞدو ] اػنيئةَ ئاييِة باػييِى ٓةس ث

ََ    الداُى تَيجةِسَيِةساْء، الَوَيذاُى طـاختاْء،  تـةئويولشدُى ُـةصاُاُى، 
 دووسدةخةُةوة.

ُِ ِزجَّبُ فٜ "اىثقبد"ن  1 ُٔ اْث َِٖقٜ فٜ "اىنجؽٙ"ن  6161َأْضَؽَخ ْٞ ُِ َعْجدع اىَجدؽِّ فدٜ "اىزَٖٞدع"      26166َٗاىَج َٗاْث

 .462"اىنبٍو"ن  ـ ٗاثِ ععٛ فٜ 1/95
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كة وةن ٓـةًوو يـاْ صؤسبـةى ٓـةسةصؤسى      -َٓيواداسيؼٍ ئةَ بةسٓةًة
داواى  ،ثـــاؾ ِساوَيـــزكشدْء -بةسٓةًـــةكاة بـــةخوَيِشاوء بيظـــياوةوة

ٓاتؤتـــةدى، ئـــةو [ قدددزطبؼحاإِلقزشدددبؼح ٗاإل] ضـــاكة هـــة خـــواكشدْ
بةباػييّ ػَيوة بيجَيلآ. ،طشاوةوئاًاةةى بؤى ُو

ة دة بـ  ثَيؼي، -وةن صةريةى ثَيؼوو–ػاياُى باطيؼة ئةَ صةريةيةؾ 
نيشانة: و بةم ناو ( ئاَهقة هة ثةجيى تايبةتى خؤًذا هة َةيظبوون،66)
(www.facebook.com/alibapir)، وكراوةتةوة. آلب 

ٗاىكالً عيْٞب ٗعيٚ عجبظ اهلل اىظبىسِٞ

ك 6341ؼثٞع اىثبّٜ  63

ؾ2669ش٘ثبؽ  4

ٓةوهَيش

آ خؤشكسدُزِ

ى، هةَ ِسؤرطاسةدا ئيظالَ وةن دوا بةسُاًةو ثةياًى خوا بؤ ًشؤظايةتي
بـــةس هـــة دورًـــّء ُاذـــةصاُى هـــة ئـــةٓوى كـــوَشو ُياـــاق، بةدةطـــت   
ػوَيِلةوتوواْء ثةيِشةواُى كشءءكاَيء ُةصاُي بـة طؼـتيىء، ثـةِسطريء    

 تَيجةِسَيِةسةوة، بةتايبةت، طريى خواسدوة.
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ئيظـالًى بةسجةطـتة هـة    -ِحا ًـّ وةن بـةسطشيى كـشدْ هـة ئيظـالَ      ئ
ريةيةدا ٓةوَي دةدةَ  ئاًارة بة كؤًـةَهَيم  ، هةَ صة-موِسئاْء طوُِةتذا

ــةء الدةساُــةى، سيَءلخــشاو ء    ،بــريوِساو ٓــةَهعء كــةوتى  ــةء ثةَه ــِش ٓةَه ث
ــة   ٍزـددؽفطشووثــة ثــةِسطري ش ــةَ ِسؤرطــاسة  بةطؼــتيىء، ب زةكــاُى ئ

ز ظاعدد تايبــةتى شِسَيلخــشاوى دةوَهــةتى ئيظــالًيىز ُاطــشاو بــة ش  
 بلةَء، هة ًةذةكى عةمَىء ػةسعياْ بذةَ.

ةكَيم هة ئاًاةةكاُيؼٍ ئةوةية كـة ٓـةس كةطـَيم عـةوداَهى ُاطـيِى      ي
ــة      ــةؾ ك ــةوةء، ئةواُ ــاوى ِسووْ بلةيِ ــالًة، بةسض ــتييةكاُى ئيظ ِساط

ــذى  ــة ئيظــالَء      :بــةثَيى ثةُ ــة كؤُــة مــني دةكــشآز ٓــةس ه شػــةِس ب
ةبياُووْء، دةياُـــةوآ هـــة ثـــةُاى بـــريو بؤضـــووْء هـــئيظـــالًييةكاْ 

ــِش ٓةَهــةء ثةَهــ     ــة ث ــةَهعء كةوت ــةى طشووثــة   ٓ ــةء تاواُباساُ ة الدةساُ
داخى دَهى خؤيـاْ بـة    ،زظاع ثةِسطريةكاُذا بةطؼتىء، بةتايبةتى ش

ــةو وػــةو صاساوةو دسووػــٍء      ــةس ب ــى بةساُب ــزْء، بَيِشَيضي ئيظــالَ بِشَي
َٓيٌاياُـــةى ئيظـــالَ بِـــوَيِّ، كـــة ثـــةِسطريةكاْ هـــة  ـــةيشى ػـــوَيِى  

ًـةُتيءء ِسووذـى    خؤياُذاو، بة ػَيواصَيلى دووس هـة ذـوكٌى عـةم ء   
ػــةسيعةت، بــةكاسياْ  دَيـــِّء دةيــاُبَيضسَيِّ، بيـــاُووى ئــةو جـــؤسة     

ِسةَتاسةياْ بةدةطتةوة ُةًَيِآ.

ــةثَيضة     ئ ــةسصء بــ ــة بــ ــةو صاساوةو دسوو ــ ــةو وػــ ــاْ ئــ ــا بَيتوًــ ِحــ
ئيظالًيياُةى، كـة بةدةطـتى طشووثـة ثـةِسطريو الدةسةكـاْ، دووضـاسى       
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ــة، صؤسْ،   ــّ   ػــَيوَيِشاْء طــتةًوَيلشاْ بووُ ــة ٓــةوَي دةدةي ــةآلَ ئَيٌ ب
ــةوةوة،     ــلى هَيلؤَهيِـ ــةس تيؼـ ــة بـ ــاْ، بةيِـ ــاْء صةمييِيـ طشُتييِييـ

 :ةوةز ئاَهقةدا، بةَ ُاو وُيؼاُاُةى خواس66ئةويؽ هة دة ش

ئيطالً زِةمحةتةو ئاشاداٌة وةزدةطريآ، ٌةك شةمحةت بآء بـةشةبسو   -6
شؤز بطةثيٍَسآ.

ةك بـــؤ جـــةٌجء جيّـــاد بـــؤ ثازاضـــسٍى يـــةوازةى ضياضـــيية، ٌـــ -2
دزوضسكسدٌى.

دةولَةت لة ِةٌاوى كؤوةلَطايةكى وطولَىاٌةوة ثةيـدا دةبـآ، ٌـةك     -4
بةكوشنتء بسِيَ بطةثيٍَسآ.

جآبةجآكسدٌى شةزيعةت، لة تيَطةياٌدُء ثيَطةياٌدٌى خـةلَءء،   -3
دةضـ  ثيَـدةكات، ٌـةك     ،ثاشاُ دابيٍكسدٌى ثيَداويطسيةكاٌياٌةوة

لة ضصاداٌياٌةوة.
ى خـةلَءء كؤوةلَطاء،ثيَشـيَمكسدٌى وـا ء    ئيطالً دذى ضةغمَةتكسدٌ -9

ئاشادييةكاٌياٌة.
فةزواُ بة ضاكة، دةبآ بة شيَواشيَكى بـاشء، زِيَطسيـى لـة خساثـة،      -1

ٌابآ بة شيَواشيَكى خساث بآ.
حــوكىسِاٌي وطـــولَىاٌاُ، ٌابـــآ بــةبآ ئاطـــادازيىء زِةشاوةٌـــديى    -1

وطولَىاٌاُ، دابٍسآ.
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ُ، دواى شـــريك، كوشـــسٍى بةٌاِـــةيى وطـــولَىاٌاُء ٌاوطـــولَىاٌا -8
طةوزةتسيَ طوٌاِة.

ــةيى   -5 بــةشؤز ثــةواُ وةزطــستَ،  ــادةتء كمســووزى حــوكىى بٍةوالَ
 ومساٌييةكاٌةو، ِيض بٍةوايةكى شةز يى  ءئووةويىء  ةبباضيي

ٌية.
بةِةلَطـــــةزِاوة [وستـــــدي داٌـــــاٌى اليةٌـــــة ئيطـــــالويية  -66

ــسةًء   ــيى، ضــ ــةى ضياضــ ــرازدُء ثسِؤضــ ــدازبووةكاٌى ِةلَبــ بةشــ
ةية.ٌةفاوييةكى طةوز
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ئالَقةى يةكةً
ئيطالً زِةمحةتةو ئاشاداٌة وةزدةطريآ، ٌةك 

شةمحةت بآء بةشةبسو شؤز بطةثيٍسآ
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خــــواى كاسبــــةجآ ثَيِاطــــةى ٓــــةسكاَ هــــة موِسئــــاُى بــــةثَيضو     - أ
بةوة كشدوة كـة   ز ٍسَعثَيغةًبةسى كؤتايى بةِسَيضى خؤى ش

ْء، ًايةى بةصةيىء بةخؼؼى خواْ، وةن َةسًوويةتى:(ؼزَخ)

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىبيب  جت  چ  -6

، واتة وة كتَيبٌاْ تةُيا بؤ ئـةوة  النحلچحت  خت  مت  ىت
دابةصاُذؤتـة طـةست، كـة ئـةوةى تَييـذا كةوتووُـة ِساجياييـةوة، بؤيــاْ
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بـِشوا   كة ِسَيٌِـايىء بـةصةيى بـآ، بـؤ كؤًـةَهَيم كـة       ِسووْ بلةيةوة، وة
 دَيِّ.

ــة: وة األنبيووووواءچک  ک  گ         گ  گ       گ  چ  -2 ، واتـــ
بــؤ جئاُييــاْ ِسةواُــة  تؤًــاْ "ئــةى ًوذةمــةد" تــةُيا بةِسة نــةت

 كشدوة.  
ٓــةسوةٓا خــواى صاُــاء ػــاسةصا هــةو بــاسةوة كــة ئيظــالَ، دةبــآ خــةَهم  

ــؤ      ــة وةسى بتــشْء، ٓــيض جــؤسة َؼــاسَيم ب ــاسةصوو ًةُذاُ ــةو ئ ئاصاداُ

ی  جئچ  :اسكشدُى خةَهم بؤ وةسطشتِى، ِسةوا ُية، َةسًوويـةتى ُاض

واتـة:  -، واتة: ُاضاسكشدْء صؤس هَيلشدْ هـة ئـايني   البكزةچحخ  حئ  مئ
 دا ُية. -ئيظالَ

وة هــة ِساطــتييذا كةطــاَُيم كــة بــة صؤس ئيظــالًياْ بةطــةسدا َــةِسص
 ّ ببِـــة ًوُـــاَيءء  ،دةكــشآ، ُابِـــة ًظـــوَهٌاْ، بـــةَهلو ُاضـــاس دةكـــشَي

وَشةكةياْ بؼـاسُةوة، ضـوُلة ئيظـالَ بـةس هـة ٓةسػـتَيم عةميـذةوك
ئيٌاُــة، كــة ئــةويؽ طــةسوكاسى هةطــةَي عــةمَىء دَيء ديــوى ثــةُٔاُى  
ًشؤظـذا ٓةيــة، بؤيــة ئةطـةس بتوةــآ ٓــةس ئـاينيء َيلشةيــةن بــةصؤس    

 َةِسص بلشآ، ُاطوةآ ئيظالَ بة صؤس بظةثَيِشآ. 
هـة ثـَيؽ ٓةًووياُـةوة     -ٓةسبؤيةؾ ئةوةى كـة طشووثـة ثـةِسطريةكاْ    

دةيلــةْ، هــة بــةصؤس طــةثاُذُى ئيظــالَء كشدةوةكــاُى       -زظاعدد ش
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ئيظــالَ وةن: خةتةُــةكشدْء، ػــايةَاْ ثَئَيِــاُى بــة كؤِسطــى ديوــة   
يةصيذييةكاْء، ُوَيزثَيلشدُياْء... ٓتـذ، ثَيطـةواُةو درى ػـةسيعةتة،    

ــاْ بةوػــ      ــذا، وةبَيتوً ــةمَىء ًةُتيق ــةَي ع ــى هةط ــِشاى تَيلترياُ َيوة وَي
ــةتء    ــة هـــةدةياْ ئايـ دصَيـــوة ِساُواُـــذُى ئيظـــالَء ػـــةسيعةتةكةى، كـ
ــاُيىء   َـــةسًوودةدا جـــةختى كشدؤتـــةوة هةطـــةس: دادطـــةسيىء يةكظـ
ئاصاديىء هَيبوسدةيىء بـةصةيىء ِسةوػـت بةسصيىء...ٓتـذ، خياُـةتَيلى     

 طةوسةية بة ئيظالَء ًظوَهٌاُاْ.
ــَيٍ: ًــاداَ خــواى    كاسبــةجآء صاُــا، وة ًــّ هَيــشةوة ِسايذةطةيــةةء دةَه

ــؤى ش  ــى خــ ــةًني كتَيبــ ــؤى  قددددؽ ُدوايــ ــةسى خــ ــا ثَيغةًبــ زء كؤتــ
ز ُـاوبشدووْ، كةواتـة: ٓةسكـةغء طـشووثء     ؼزَخزى بة شٍسَعش

دسوو ــــى ئيظالًيؼــــى  مةواسةيــــةن، ئةطــــةس ٓــــةصاس ُاووُيؼــــاْء
ٓةَهتشتبآ، ًاداَ هـة جيـاتى خَيـشو خؤػـيىء ئاطـوودةيىء ِسة نـةت،       

بـووْ بـؤ خـةَهم "بـة ًظـوَهٌاْء      صة نـةت   ًايةى ئاصاسو ًةيِـةتيىء 
ُاًظوَهٌاُةوة" ئـةوة بـةو ذاَهةياُـةوة، ُيؼـاُةيةكى ثشطـياسى طـةوسة       
ــة ــةْ، ك ــذا دةك ــاْ ثةي ــةس خؤي ــة هةط ــاْء، بةَهت ــةس خؤي ــة ط دةخةُ
ثَيطــةواُةى ئــةو ئاًاةــةياْ َٓيِاوةتــة دى، كــة خــواى بــةسصو ًــةصْ،  

 دووْ!ُاسبؤ  كؤتا ثَيغةًبةسى خؤى  ،ٓةسكاَ هةدوايني كتَيبء
بــــةَهآ: ًايــــةى ئاطــــوودةيىء ِسة نــــةتبووُى ٓــــةستانء كؤًــــةَيء  

ِساطت مةواسةيةكى ًظوَهٌاْء ئيظالًيى، بؤ خةَهمء كؤًةَهتا، بةَهتةى 
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ِساوةطتاوييء ِسةطةُايةتييء، ًايةى بَيضاسيىء صة نةت بووُيؼـى بـؤ   
 خةَهمء كؤًةَهتا، بةَهتةء ُيؼاُةى ُاِسةطةُايةتيىء الدةسَيتيةتى.
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ئالَقةى دووةً

www.alibapir.net



 24 

جةٌجء جيّاد بؤ ثازاضسٍى يةوازةى ضياضيية، ٌةك 
 بؤدزوضسكسدٌى
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ــةَهآ  ــةِسوو   -ب ــة ئاَهقــةى طــَييةًذا دةِةيِ مــةواسةى طياطــيى   -وةن ه
هةئيظـالًذا صادةء ٓـةَهقوآلوى كؤًةَهتايـةكى ًظـوَهٌاُة، كـة ئاصاداُــةء      

ةصووًةُذاُــة دةيــةوآ، ريِــى بــة ثــآى ديِــى بــةِسَيوة بطــآ، وةئاس
هةئةطَوذا طوثاو َٓيض، مةَهغاْء طوثةسَيلة، كة مةواسةى طياطيى، ثـاؾ  
ٓةَهقوآلُى هة ئريادةى ئـاصادى كؤًـةَهتاء، بـة تـةعبريَيلى ديلـة: ثـاؾ       

ز وةسطشتِـى هـة خـةَهمء جـةًاوةس، ثاطـةواُيى      شدؽعٞخ ِسةوايةتيى ش
 ى ثآ دةثاسَيضآ.خؤى ثآ دةكاتء خؤ

بؤ ئيطجاتى زِاضسيى ئةوةش تةٌيا ضآ بةلَطاُ ديٍَيٍةوة:
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ء ٓاوةَهـة بـةِسَيضو دَهظـؤصةكاُى "خـوا      يةكةَ: ثَيغةًبةسى خاتةَ 
هيَياْ ِساصى بـآ"، ٓـةتا هـة ًةكلـة بـووْ، خـواى كاسبـةجآ ُـةن ٓـةس

ثَيويظـت ُـةكشدْ جـةُك بلـةْ، بتـشة تةُاُـةت ًؤَهةتيؼـى ىهةطةس
ا ُةضووُة ًةديِـةو مـةواسةى طياطـيياْ بِيـات ُـةُا، كـة       ُةداْ، ٓةت

 ئــةوةؾ ػــتَيلى ئاػــلشاية هــة طــرِيةو ريــاُى ثَيغةًبــةسى خــوادا   
َُ َؼُقدُ٘ه اهلِل   }ز طوتوويـةتى:  اثِ ٕشبًوةن: ش َْٞيدِخ ََٗمدب َقْجدَو َث

ََدد    ٍَبُ، إّّ ُٔ اىددّع ٌْ ُرَسّيددْو َىدد ََٗىدد ُٔ ِفددٜ اْىَسددْؽِة  ُْ َىدد ٌْ ُٝددْ َغ ٍَُؽ اْىَيَقَجددِخ َىدد ب ُٝددْ 

ِٕدوِ    ِْ اْىَدب َٗاىّظدْهِر َعد َٗاىّظْجِؽ َعَيٚ اْىَيَغٙ و   ِٔ {ِثبىّعَعبِ، إَىٚ اىّي
(2) ،

ًؤَهـــةتى  ،ثـــَيؽ ثـــةةاُى عةمةبـــة واتـــة: وة ثَيغةًبـــةسى خـــوا 
جةُك كشدُـى ثـآ ُـةدسا، وة خـوَيِى )دورًِـاُى( بـؤ ذـةآلَي ُـةكشا،

بـؤالى خـوا بلـاتء،     بةَهلو تةُيا بةوة َةسًاُى ثَيذةكشا، كـة باُتـةواص  
 هةطةس ئاصاسدساْ، خؤِساطشبآء، ضاو ثؤػيى هة باباى ُةَاَ بلات.

ً ثاػـاْ ش  ز بـاغ دةكـات كــة يةكـةًني ئايــةت كـة هــةباسةى     اثدِ ٕشددب
ــة جةُتــ   ــذساْ ب ــةتى: ش   ةوة،ًؤَهةت ــةسدوون ئاي ــة خــواس، ٓ و  36ٓات

ٱ  ٻ  چ  ز بــــووْ، كــــة ئةًــــة دةمةكةياُــــة:   ىسددددحزى شا45

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ 

ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
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ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  

ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

، واتـــة: ًؤَهـــةتى ئةواُـــةدسا كـــة جـــةُتياْ هـــةدري دةكـــشآ، احلووو چ
هةطؤُتةى ئةوةوة كة طتةًياْ هَيذةكشآ )كة جـةُكء جئـاد بلـةْ(    

ًاْ خوا هةطةس طةسخظتِياْ تواُاية، ئةواُةى كة بةُآـةقء  وة بَيتو
تةُيا هةبـةس ئـةوة كـة دةَهـَيّ: خـوا ثةسوةسدطاسًاُـة، هـةًاَيء ذاَهيـاْ

 وة ُةبآ كة خوا ٓةُذَيم هة خةَهلىوةدةسُشاْ، وةئةطةس بةٓؤى ئةوة
 (اوةساُي بــةسطشييلاسةُتهةجــ(بة ٓةُــذَيلى ديلــةياْ ) ى طــتةًلاس)

ئــةوة ؿــةوًيعةكاْء كَوَيظــاكاْء كةُيؼــتةكاْء   بةسثــةسء دةداتــةوة،
ًضطةوتــةكاْ، كــة صؤس ُــاوي خوايــاْ تَيــذا دةَٓيِــشآ، وَيــشاْ دةكــشاْ،  

طــــةسبات، خـــوا طــــةسى دةخــــات،   ( خـــوا ئــــاييي)ٓةسكةطـــَيليؽ  
 بةدَهِياييةوة خوا بةَٓيضي صاَهة.

ئةطةس بَيتء مةواسةى طياطيى بـةصةبشى َٓيـضو خـؤ طـةثاُذْ      دووةً:
، ًاُــاى وايــة ثَيطــةواُةى ٓــةًوو ئــةو ئايةتاُــة ِسةَتــاس   بِيــات بِــشآ

كشاوة، كة َـةسًاُياْ كـشدوة بـة ئـاصادكشدُى خـةَهمء، ثـةُا ُةبشدُـة

ــة:    ــؤ وَيِ ــشو صؤسو ُاضــاسكشدْ، ب ــةس صةب حخ   ....ی  جئ    حئ  مئچ  ب

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ، واتة: ُاضاسكشدْ هةئاييِـذا ُيـة،  البكزةچ
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ڃ  ڃ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

، وة ئةطةس ثةسوةسدطاست ويظتباى صؤس هةخةَهم بلات، ٓةًوو يرنصچ
ئةواُـــةى هةصةوييـــذاْ، تَيلِشايـــاْ بِشوايـــاْ دَيِـــا، ئِحـــا ئايـــا تـــؤ صؤس 

 هةخةَهم دةكةى كة ببِة بِشواداس؟!.
وة هةذاَهةتى بِياتِـاُى مـةواسةى طياطـييذا بـة صةبـشى َٓيـض،        ضيَيةً:

بةطــتةًوَيلشاويى دةكــاتء،  ٓةطــت -ئــةوةى كــة ُاضــاسكشاوة-كؤًــةَهتا 
ٓةسهــة دةسَــةت دةخــةَتآ بــؤ تؤَهــة،  وةطــةسباسةؾ ُاضــاسى ذاَهــةتى  

ُيااق دةكشآ!  
 كةواتة:

ئةواُةى كة ثَيياُواية: ئاًاةى جةُكء جئاد هة ئيظـالًذا، طـؤِسيِى   
كؤًــــةَهتاء ثاكظــــاصيىء ضاكظــــاصيى تَيــــذا كشدُيــــةتىء، طــــةسةةاَ  

 !دسوطتلشدُى مةواسةى طياطيية
تَيتةيؼتووْء، ُة هـة   ئةواُة ُة هة طرِيةو رياُى ثَيغةًبةسى خوا 

 طشوػتى ئيظالَ ذاَهى بووْء، ُة ػاسةصاى واميعيؼّ.
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 ئالَقةى ضآيةً
دةولَةت لة ِةٌاوى كؤوةلَطايةكى وطولَىاٌةوة ثةيدا 

دةبآ، ٌةك بة كوشنتء بسِيَ بطةثيٍَسآ
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خـــواى بـــةسصو ًـــةصْ َـــةسًاُى ثَيلـــشدوويّ كـــة ثَيغةًبـــةسى خـــوا   
بلةيِــة ثَيؼــِشةو و ضاوطــا ى خؤًــاْ، هــة ٓــةًوو        ز ٍسَددع ش

ــذا  ــاُى رياراُــ وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ چ: بواسةكــ

 .األحزابچېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی          جئ
ةو ريــاُى ثَيغةًبــةسًاْ بـذةيّ، هــة بــواسى  ئِحـا ئةطــةس طــةسةى طـريِ  

ــاُى    ــِشوا َٓيِـ ــاؾ بـ ــييذا، دةبيـــِني كـــة ثـ ــاُى مـــةواسةى طياطـ بِياتِـ
ــة ٓــةًوو ــةسدوون ِسةطــةصء ه ــة، هــة ٓ ــة خــةَهلى ًةكل ــةن ه رًاسةي
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توَيـــزةكاُى كؤًـــةَهتا، ثاػـــاْ طةيؼـــتِة بِبةطـــت هةطـــةَي صَوسيِـــةى  
ًةتشطـيى هةطـةس   خةَهلةكةدا، بةطةسكشدايةتيى صهة صهةكاُى ػاس، كة 

بةسرةوةُذييــة ُاػــةسعييةكاُياْ، واى هَيلشدبــووْ: بــِشوا بــةو ئــاينيء 
بةسُاًة تاصةية ُةَٓيِّ، كة طةيذو كؤيوةو، َُيـشو ًـآء، دةوَهةًةُـذء    

ٓةراس، ثَيلةوة يةكظاْ دةكات.
ــوا   ــةسى خـ ــةوة، ثَيغةًبـ ــةَهآ، دواى ئـ ــة  بـ ــذديى كةوتـ صؤس بةجيـ

ــة   ــذاكشدْء دؤصيِــ ــؤ ثةيــ ــووسخواسدْ بــ ــاوةْ  ًؼــ ــؤصَيلى خــ وةى ٓــ
ــةتيىء      ــةكى كؤًةآلي ــضو ثَيتةي ــاوةْ َٓي ــوطِشاَيىء، خ ُاوضــةيةكى ج

َعدْؽُعزهة رَيش ُاووُيؼـاُى: ش اثِ ٕشبًطياطيىءطةسباصيى، وةنش

ُٔ َعَيٚ اْىَقَجبِئوَؼُقِ٘ه اهلِل  خؤِساُواُذُى ثَيغةًبةسى خـوا  ز )َّْهَك
    :ــةتى ــاْ(دا، طوتوويــ ــةس ٓؤصةكــ َُ َؼُقددددُ٘ه اهللِ }هةطــ َفَنددددب

 ٌِ َ٘اِقد ََ ُٔ ِفٜ اْى ٌْ  وَْٝيِؽُع َّْهَك ُٕ إَغا َمبَّدْذ َعَيدٚ َقَجبِئدِو اْىَيدَؽِة َٝدْعُع٘

َُْيددُ٘ٓ إَىددٚ اهلِل َْ َٝ َٗ ُْ َُٝظددّعُقُ٘ٓ  ٌْ َأ ُٖ َْٝكددَيُى َٗ ٍُْؽَقددو    ّٜ ُٔ َِّجدد ٌْ َأّّدد ُٕ َُْٗٝطِجددُؽ  

ِٔ ُٔ ِث ٍَب َثَيَث ٌْ اهلُل  ُٖ َِ َى {َزّزٚ َُٝجّٞ
 ًبـةسى خـوا   ، واتة: ئِحـا ثَيغة (3)

هة كاتةكاُى ذةجذا، خؤى هةطةس ٓؤصةكاُى عةِسةب ِسادةُواُذ، بـاُتى  
دةكشدْ بؤالى خواو، ٓةواَهى ثَيذةداْ كة ثَيغةًبـةسَيلى ِسةواُـةكشاوة،   
ــاكو      ــةسطشيى هَيبلــةْ، ت ــِّء ب ــآ بَي ــِشواى ث ــذةكشدْ كــة ب وة داواى هَي

 ئةوةى خوا ثَييذا ُاسدوة، بؤياْ ِسووْ بلاتةوة.

.268و ص2اىكٞؽح اىْج٘ٝخو ج 3

www.alibapir.net



 34 

ثــاؾ ضــةُذاْ ٓــةوَهى جــؤساو  سةةاَ ثَيغةًبــةسى خــوا ٓــةتا طــة
ــاَهى )   ــة   66جــؤسى طــةسُةكةوتوو، هةط ــى ه ــذا، ِسَي (ى ثَيغةًبةسايةتيي

ز ٓةَهلـــةوتء َْٝثدددِؽةز ى ػـــاسى شَضدددْؿَؼْجػـــةؾ كةطـــى ٓـــؤصى ش
ــاتوو    ــاَهى دآـ ــؤ طـ ــذُىء، بـ ــاَهى ) دواُـ ــةتيى"62"طـ  (ى ثَيغةًبةسايـ

ز هةطـةَي دواصدةكـةغ   جدخ عقهةٓةًاْ كاتذا، ثةةاُى يةكةًى هةالى ش
زدا ئيٌـضا كـشد، كـة    أٗـ ٗ َضدْؿَؼج هة ُوَيِةساُى ٓةسدوون ٓؤصى ش

ٚ دواتش ُاوُشا: ثةةاُى يةكةًى عةمةبة ش ز، ئـةو  ثٞيخ اىيقجخ األٗىد
 زياْ هـة 4ش زو طآضدؿؼج ش ٓؤصى زياْ هة5دواصدة كةطةؾ ُؤ ش

 ز بووْ.أٗـش ٓؤصى
ــة، بــة ثــةةاُى ئا    وة ــاْ )ئــةو ثــةةاُى يةكــةًى عةمةبةي ثٞيددخَشةت

 . (4)( ُاوى ِسؤيؼتوة، ضوُلة باطى جةُتى تَيذا ُةكشاوةاىْكب،
هــة  -زى ثَيغةًبةسايــةتيى64طــاَهى ش -ثاػــاْ هــة طــاَهى دآــاتوودا    

( كـــةغ هـــة ُوَيِـــةساُى 19ٓـــةًاُلاتء ػـــوَيّ دا، ذـــةَتاو ثَيـــِخ ) 
( ثيــاو و 14ز، كــة ذـةَتاو طـآ )  أٗـ ٗضدؿؼج ش ٓـةسدوون ٓـؤصى  

ثٞيددددخ اىيقجددددخةةاُى دووةًــــى عةمةبــــة شدوو ئــــاَشةت بــــووْ، ثــــ

بةطــتء، ئــةو ثةةاُــة  زيــاْ هةطــةَي ثَيغةًبــةسى خاتةًــذا اىثبّٞددخ
ز، ضوُلة ثَيغةًبةسى خـوا  ثٞيخ اىسؽةُاوى ُشا: ثةةاُى جةُك ش

هةطةس ئةوة ثةةاُى هَيوةسطشتّ، كة بةسطشيى هة خؤىء بةسُاًةكـةى  
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اُياْ دةكـةْ، وةن  بلةْ، وةن ضؤْ بةسطشيى هة ٓاوطـةساْء ًِذاَهـةك  
ميدتش شابّ ٓؼاَز هة يةكَيم هة ئاًـادةبوواُى ئـةو ثةةاُـةوة كـة    

 } زة "خــوا هَيــى ِساصى بــآ"، دةطَيِشَيتــةوة كــة طوتوويــةتى: ثددِ ٍبىددل
  ِٔ ٌَ َؼُقددُ٘ه اىّيدد َُ  َفددَزَنّي ََٗؼّغددَت ِفددٜ    وَفددَزال اْىُقددْؽ  ََٗظَعددب إَىددٚ اهلِل 

ًِ ٌّ َقددبه  واإِلْقددال ٌْ َعَيدد  نُثدد ُٔ    ُأَثددبُِٝيُن ْْدد ٍِ  َُ َُْيدد٘ َْ َّددب َر ٍِ َُْيددِّٜ٘  َْ ُْ َر ٚ َأ

ٌْ ََٗأْثَْبَ،ُم  ٌْ ِٓ نَقبَه وَِّكبَ،ُم َِٞع ٍَْيُؽٗؼب ِث  ُِ ٌّ َقبَه وَفَيَضَػ اْىَجَؽاُ، ْث ٌْ  نُث  وََّيد

ُٔ ُأُؾَؼَّدب َفَجبِْٝيَْدب َٝدب       "َِّجّٞب"ََٗاّىِػٛ َثَيَثل ِثبْىَسّ   ْْد ٍِ َْدُع  َْ َّب َّ ٍِ ََْيّْل  َْ َْ َى

َٕدب َمدبِثًؽا    !اهلِلَؼُقَ٘ه  َْب َِٗؼْث ُْٕو اْىَسْيَقِخ  ََٗأ ََٗاهلِل َأْثَْبُ، اْىُسُؽِٗة   ُِ َفَْْس

ِْ َمدبِثؽب  ِٔ َطدّيٚ وَع ٌُ َؼُقدَ٘ه اىّيد َٗاْىَجدَؽاُ، َُٝنّيد َْ٘ه  َقدبَه َفدبْعَزَؽَع اْىَقد

ُِ و َفَقبَه َٝب َؼُقَ٘ه  َٖب ُِ اىّزّٞ ٌِ ْث َْٞث َٖ ٌَ َأُث٘ اْى ََٗقّي  ِٔ ْٞ ُٔ َعَي َْب اىّي َْ ْٞ ُّ َث ِٔ إ اىّي

َِ اىّؽَخدبِه ِزَجدبالً   ْٞ َٕدب    ََٗث َِٗإّّدب َقبِؿُي٘ ُٖد٘ظَ  "و  َٞ َْٞذ    "َْٝيِْدٜ اْى َٖدْو َعَكد َف

َْب َغِىَل ُِ َفَيْي ُْ َّْس ََٗردَعَعَْب         وإ ٍِدل  ْ٘ ُْ َرْؽِخدَع إَىدٚ َق َٖدَؽك اهلُل َأ ٌّ َأْظ ُثد

ِٔ  نَقبَه ٌَ َؼُقُ٘ه اىّي ٌّ َقبَه، َفَزَجّك ًُ نُث ًُ  َثْو اىّع ًُ َٗ واىدّع َٖدْع ًُ  واْى َٖدْع  واْى

ٌْ َُْز ِْ َقبَى ٍَ  ٌُ َُٗأَقبِى  ٌْ ِْ َزبَؼْثُز ٍَ ٍِّْٜو ُأَزبِؼُة   ٌْ ُّْز ََٗأ  ٌْ ُْْن ٍِ َّب  { َأ
(5). 

مظـةى َـةسًوو: موِسئـاُى خوَيِـذةوة، وة      واتة: ثَيغةًبـةسى خـوا   
باُتةواصى كشد بؤالى خوا، وة ٓاُى دايّ بؤ ئيظـالَ، ئِحـا َـةسًووى:    

ــةة ــةْ، وةن  ضــؤْ شث ــة بــةسطشييٍ هَيبل ــةَي دةبةطــتٍ ك اُتاْ هةط
ــةكاُتاْ دةكــةْز، دةَهــآ: ش  اىجددؽا، ثددِ بــةسطشيى هــة ٓاوطــةساْء ِسؤَه

زيؽ دةطتى طشتء طوتى: بةَهـآ طوَيِذ بةو كةطةى كة تـؤى  ٍيؽٗؼ
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بــة ذــةق بــة ثَيغةًبــةس ِسةواُــة كــشدوة، بــةسطشييت هَيذةكــةيّ، وةن   
اتــة: هــة ُاًوومســاْز دةكــةيّ،  ضــؤْ بــةسطشيى هــة ٓاوطــةساراْ شو 

خـوا ئَيٌـة    دةجا ئةى ثَيغةًبةسى خوا! ثةةاراْ هةطةَي ببةطـتة، بـة  
كوِساُى جةُتنيء خاوةُى صسيَيّ، ثؼتاو ثؼت بة ًرياَاْ طشتوة.

أثد٘ اىٖٞدثٌ دةدواُذ ش ثَيغةًبةسى خواى  ءبةِسائِحا هةوكاتةدا كة 

واْ ئَيٌةو ثياوةكاُذا ز طوتى: ئةى ثَيغةًبةسى خوا! هة َُيثِ اىزٖٞبُ
ــةو      ــايى ب ــةؾ كؤت ــةةاراْ ٓــةْء، ئَيٌ ــةبوو" ث "ًةبةطــتى جووهةك

ــِني شبــة ذــوكٌى ًظــو   َهٌاْ بوورــاْ دةياُجطــِشَيِنيز ثةةاُاُــة دَي
تـؤؾ خـوا طـةسى خظـتى، ئايـا ئَيٌـة        ،ِحا ئةطةس ئَيٌـة واًـاْ كـشدو   ئ

: بةجآ دةَٓيَويىء دةطةِسَييةوة الى خةَهلةكةت شخضًةكاُتز! طـوتى 
صةسدةخةُةيــةكى ٓاتــآ، ئِحــا َــةسًووى:     ثَيغةًبــةسى خــواؾ  

شبةَهلو خوَيٍِ هةطةَي خوَيِتاُـةو، ًـشدة هةطـةَي ًشدُتاُـة، ًـّ هـة       
ئَيوةَء ئَيوةؾ هة ًِّ، ئةوةى هةطةَهى جبـةُتّ، هةطـةَهى دةجـةُتٍء،    

 ئةوةى ئاػتيى هةطةَي بلةْ، ئاػتيى هةطةَي دةكةَز.
بـةَ جـؤسة مـةواسةى     ثَيؼـةواًاْ  بةَهآ، ثَيغةًبةسى طةس ًةػءء 

ــاؾ ئــةوةى ِسةوايــةتيى ــةًى بِيــات ُــاو، ث ــيى ئيظــالًيي يةك طياط
كــة دواتــش  ز )ٝثددؽةواُى ػــاسى شوزى خــةَهمء داُيؼــت شددؽعٞخش

ى وة دةطت َٓيِا، هةِسَيى ُوَيِةسةكاُياُـةوةو، بةطـآ   ز(ٍعْٝخُاوُشا ش
 ،كـشد  مؤُاغ دوو ثةةاُى هةطةَي بةطـ،، ئِحـا َـةسًاُى بـة ٓـاوةآلُى     
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كة كؤء بلةْ بؤ ًةديِةو، ثاػاْ خؤػيى ضوو و، طةسةةاَ مةواسةى 
طياطيى ِساطةياُذ، ُةن بةصؤسة ًـوــآء ٓةِسةػـةء طوِسةػـةء كوػـ،ء     
بِشيّ! بةَهلو هة باوةػى طةسَء ثِشطؤصى بِلةيةكى جةًاوةسييـذا، كـة   
ة ئاصاداُةو ئاسةصووًةُذاُة، بِشواياْ بة ئاينيء ثةياًةكةى َٓيِابوو، هـ 

ــةَهَيِى   ،زداثٞيددخدوو ثــةةاْ ش ــابوو و، ب ــو دةطــتى ُ ــة َُي دةطــتياْ ه
 ثابةُذيى بةػةسيعةتةوةو، َةسًاُبةسيى بؤ كشدُيياْ ثَيذا بوو.

ٓةَهبةتــة تاكــة ٓؤكــاسى ِساُةطةيــةُشاُى مــةواسةى طياطــيى ئيظــالًيى 
زدا، ٓةس ئةوة بوو كة ًظـوَهٌاُاْ كةًيِـة   ٍندخ يةكةًيؽ هة ػاسى ش

بــِشوا بــة ئيظــالَ بَيــِّء، ِسةوايــةتيى   ،ئاًادةُــةبووْبــووْء، صؤسيِــة 
 بذةْ. ز بة ثَيغةًبةسى خوا شؽعٞخ اىسبمَٞخش ذوكٌِشاُيى

ــة مــةواسةى ــآ، ك ــؤطةس ب ــةالًاْ  ػــتَيلى ًظ ــةوة ه ــآ ئ ــة: دةب كةوات
ــةى      ــذساُى ئاصاداُـــ ــةتيى ثَيـــ ــةبآ ِسةوايـــ ــالًيى، بـــ ــيى ئيظـــ طياطـــ

اطوةـآ بةػـَيوةيةكى   ئاسةصووًةُذاُة، هةاليةْ صؤسيِةى كؤًةَهتاوة، ُ
ِساطتء ػةسعيياُة بِيات بِشآ.

هــــة بــــةسطى دووةَ:  كتَيبــــى: شئيظــــالَء دةوَهةتــــذاسيىز وةن هــــة
دا، وة هـــةكتَيبى: )بِةًايـــةكاُى طيظـــتةًي ذـــوكٌِشاُيي ئيظـــالًيي( 

زدا "بــةسطى ذةوتــةَ" بــة   اإلقددالً مَددب ٝزديَّددٚ فددٜ مزددبة اهلل    ش
دسَيزيى ئةو بابةتةًاْ توَيزيوةتةوة.
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اُيي ئةو ِساطتييةؾ، صؤس بـاؾ دَهِيـا دةبـني: كـة ٓـةًوو ئـةو       ثاؾ ص
مةواسة طياطيياُةى بة ٓةَهلوتاُةطةس خةَهمء خؤطةثاُذْء كوػ،ء 
بِشيّ دسوطت دةكشَيّ، بة ُاػةسعيىء ُاِسةوا دادةُشَيّ، ٓـةس بؤيـةؾ:   

ٓةَ تةًةُيؼياْ كوستةء طـِشو   -2ٓةَ بآ بةسةكةتء بآ خَيشْء،  -6
وة ٓةَ ئيظالَء ًظوَهٌاُاُيؽ هـة جيـاتى هــآ     -4ْ، َِشْء دةواَ ُاكة

بةٓشةًةُذبووْ، صؤسياْ هةطةس مـةسصداسْء، ًـاداَ واػـبآ: طـةسجةَ     
بةػذاساُى ئةو جؤسة كـاسو ثِشؤراُـة، هـة جيـاتى ثاداػـتى خـوا، دةبـآ
وَيِشاي عةيبذاسيى دُيا، ضاوةِسَيى طوُآباسيىء طـضاباسيى  مياًـةتيؽ   

بّ!
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 ضوازةًئالَقةى 
جيَبةجيَكسدٌى شةزيعةت لة تيَطةياٌدُء ثيَطةياٌدٌى 
خةلَء، ثاشاُ دابيٍكسدٌى ثيَداويطسييةكاٌياٌةوة دةض  

ثيَدةكات، ٌةك لة ضصاداٌياٌةوة
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اىَطْيدخواى كاسبةجآ هـة ٓـةسدوون بـواسى دسوطـتلشاو و َـةسًاْ ش     

ــةيى ش  ،زداؽٗاأَلٍدد ــؤ  قددْخ اىزددعؼج ياطــاى ثوةثو زى ِسةضــاوكشدوة، ب
رووُــة: ئامساُــةكاْء صةوى بــة ػــةؾ ِسؤراْ، واتــة: بةػــةؾ مؤُــاغ   

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  وةدئَيِاوْ، وةن َةسًوويةتى:

ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ 

ةسصو بـةثَيضى  ٓةسوةٓا خواى صاُاو تواُا موِسئـاُى بـ   ،األعزافچ .......
دابةصاُذؤتـة طـةس دَهـى ًوبـاِسةكى      ،( طـاَهذا 24طآ ) هة ًاوةى بيظتء

 وةن ئاػلشاية هة طريِءةو رياُيذا. ثَيغةًبةسى كؤتايى 
ــةسوةٓا ٓـــةس هـــة خـــودى ياطـــايةكاُى ػةسيعةتيؼـــذا ثوةثوـــةيى        ٓـ

 ِسةضاوكشاوة، بؤ وَيِة:
ــا     أ/  ــةِسصةكاْء، صةك ــزة َ ــِض ُوَي ــة: ثَي ــةسكاَ ه ــةوةى ٓ ــةس ه ت داْء، ب

ثَيويظت بلشَيّ، ُوَيزكشدْء ًاَيءطـاًاْ بـة    ،ِسؤرووى ًاُتى ِسةًةصاْ
بة ػـَيوةيةكى ديلـةى طـادةتشوبة ئةُذاصةيـةكى      خؼنيء ِسؤرووطشتّ،

كةًييؽ بووْ.  
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ز بة ضواس مؤُاغ مةدة ةكشاوة، بةجمؤسة:ضَؽوة ًةى شب/ 
طــةسةتا خــواى صاُــا تــةُيا وةن ئاًارةيــةن باطــى خشاثـــيى ًــةى     -6
ز كشدوة:ضَؽش

، واتة: وة هةبةسو ًيوةى دسةختةكاُى خوسًاء ًيوةكـاْ،  -11-اىْسدو  
ًـــاددةى طةسخؤػـــلةسء بـــزَيوَيلى بـــاؾ دسوطـــت دةكـــةْ. كةواتـــة:  

ًاددةى طةسخؤػلةس، بزيوَيلى باؾ ُية.

ــاس       -2 ــةىء موً ــة ً ــتؤتة ِسوو ك ــةوةى خظ ثاػــاْ خــوا "عضوجــى" ئ

ــة طــوودياْ طــةوسة  اىطَددؽ ٗاىَٞكددؽ ش ــاْ ه ۉ  چ  تشة:زطوُآي

ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   

.البكزةچجئ  ...وئ   ۇئ  ۇئ

ــةى        -4 ــاتى ً ــةكحاسيى، ك ــةكشدُى ي ــَيؽ مةدة  ــةوةى ث ــؤ ئ ــى ب دواي
خواسدُـــةوة بةستةطـــم بلاتـــةوة، هـــة ًظـــوَهٌاُاُى مةدة ـــةكشد كـــة   

 ْ ــز بلــةو ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  :بةطةسخؤػــيى تــوخِى ُوَي

 .النشاءچېئ  ...ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے
ــاسةوة     -3 ــة ب ــايى ه ــا ى ضــواسةًذا، بِشيــاسى كؤت ــة مؤُ وة طــةسةةاَ ه

دةسضــوو، كــة مةدة ــة بــووُى  تــوخّ كةوتِيؼــيةتى، ُــةن تــةُيا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ چ  خواسدُــةوةى:
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، املائدةچڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ــذا     ــةِسَيوةبشدُى ػةسيعةتيؼـ ــَوُيةتى بـ ــةصيّء ضـ ــة دابـ ــةسوةٓا هـ -ٓـ

كــؤى ياطــاكاُيةتى هــة ٓــةًوو   ،كةًةبةطــتٌاْ  هــة ػــةسيعةت هَيــشةدا 
ديظـاْ   -ٓةَهعءكةوتةكاُـذا  ،عيبـادةتء  ،بواسةكاُى: ئيٌاْء عةميذةء

ــؤ طــشُك ضــووْ، ِسةضــاوكشاوة، ضــوُلة      ــة طــشُتيةوة ب ِسيضبةُــذيى ه
(ى موِسئـاُى  4\2طةسةتا خواى ثةسوةسدطاس ُيضيلةى دوو هةطةس طآ )

اُـــذ، كـــة جـــاسى ًظـــوَهٌاُاْ كؤًةَهتايـــةكى  هـــة ػـــاسى ًةكلـــة دابةص
طةسبةخؤء مةواسةيةكى طياطيياْ ُةبوو، بؤيةؾ موِسئاُى ًةكلـةيي،  

ىء، ئيٌاْء عةميـذةء،  يصياتش جةختى  هةطةس بووُِاطيىء جئاُبيِ
ــةساْ "    ــةسٓاتى ثَيغةًب ــتء، بةط ــادةتء، ِسةوػ "ء عيددٌٖٞ اىكددالً عيب
ــتء دؤص    ــىء، بةٓةػ ــى ِسؤرى دواي ــةكاُياْء، باط ــةوةء، طةه ةخ، كشدؤت

كـــــةًي بـــــةالى ياطـــــايةكاُى  بواسةكـــــاُى: )جـــــةُكء ئاػـــــتيىء،  
ثةيوةُذييــــــةكاْء، ذــــــوكٍء طياطــــــةتء، ئــــــابووسيىء، ئةدةبــــــة 
كؤًةآليةتييــةكاْء، ذــةآلَيء ذــةِساَء، طــضايةكاْ(دا، ضــووة، ضــوُلة   
ئةَ بواساُـة، بـةبآ ٓـةبووُى كؤًةَهتايـةكى طـةسبةخؤء مةواسةيـةكى       

 تَيذا بةِسَيوة ُاضّ.طياطيى، ياطايةكاُياْ  
ئةَ َةسًوودةيةؾ صؤس جواْ ثَيويظتبووُى ِسةضاوكشدُى ثوةثوـةيىء  
هة طـشُتيةوة بـؤ طـشُك ضـووْ، هـة بـةِسَيوةبشدُى  ػـةسيعةتذا ِسووْ

ٍَُيدبغاً } :دةكاتةوة  َُّ ـب َأ ِِ َعجَّب ِِ اْث ِْد   وَع ِٔ    َٜقدبَه َثَيَث َؼُقدُ٘ه اىيَّد
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ٍِد  ِٜإََّل َرْيِر» نَقبَه ًٍب  ْ٘ ُْ الَ     َق َٖبَظِح َأ ٌْ ِإَىدٚ َشد ُٖ ْٕدِو اْىِنَزدبِة. َفدبْظُع  ِْ َأ

ََٗأِّّ  ُٔ َٔ ِإالَّ اىيَّ ِٔ ِٜإَى ٌْ َأَؿدبُع٘ا ِىدَػِىلَ     وَؼُقُ٘ه اىيَّ ُٕد  ُْ َُّ   وَفدِص ٌْ َأ ُٖ َْ َفدَيْعِي

َْٞيددخب  ََٗى ًب  ْ٘ َ٘ادب ِفددٚ ُمددوِّ َٝدد َْددَف َطددَي ٌْ َض ِٖ ْٞ َٔ اْفَزددَؽَع َعَيدد ٌْ  واىيَّدد ُٕدد  ُْ َفددِص

ِْ وا ِىدَػِىلَ َأَؿبُع٘ ٍِد ٌْ َطدَعَقًخ ُرْ َضدُػ  ِٖ ْٞ َٔ اْفَزدَؽَع َعَيد َُّ اىيَّد ٌْ َأ ُٖ َْ َفدَيْعِي

ٌْ ِٖ ٌْ َفُزَؽظُّ ِفٚ ُفَقَؽاِئ ِٖ َٞبِئ ٌْ َأَؿدبُع٘ا ِىدَػِىلَ     وَأْغِْ ُٕد  ُْ ٌَ    وَفدِص ََٗمدَؽاِئ َفِصَّدبَك 

ٌْ ِٖ َ٘اِى ٍْ َٖ وَأ َْ ْٞ َْٞف َث ُٔ َى ًِ َفِصَّ ََْظُي٘ ََ٘ح اْى ِٔ ِزَددبة     َٗارَِّ  َظْع َِ اىيَّد ْٞ ََٗثد  «ب 

}
(6) 

ــوا   ــاص طوتوويــــةتى: ثَيغةًبــــةسى خــ ــة: ًوعــ ــاسدًى بــــؤ  واتــ ُــ
شيةًةْزء َةسًووى: تؤ دةضية الى كؤًـةَهَيم هـةخاوةْ كتَيبـةكاْ،    
ئِحا شطةسةتاز باُتياْ بلة بؤ ػايةَاْ َٓيِـاْ بـةوة: كـة جتـة هـة      

خـواَ،  خوا ٓيض  ثةسطياو شى ٓـةقز ُـني، وة كـة ًـّ ثَيغةًبـةسى      
ئِحــا ٓــةس كــات ئــةوةياْ جآبــةجآ كــشد، ئاطاداسيــاْ بلــةوة كــة خــوا  
ثَيِخ ُوَيزى هة ٓـةس ػـةوء ِسؤرَيلـذا هةطـةس ثَيويظـت كـشدووْ، ئِحـا
ئةطــةس ئةوةػــياْ جآبــةجآكشد، ئاطاداسيــاْ بلــةوة كــة خــوا صةكــاتي   
هةطــــةس ثَيويظــــت كــــشدووْ، هــــة دةوَهةًةُــــذةكاُياْ وةسدةطــــريآء  

راسةكاُياْ، ئِحا ئةطـةس ئةوةػـياْ جآبـةجآكشد،    دةطَيِشسَيتةوة بؤ ٓة
ئةوة خؤت  هـةًاَيء طـاًاُة ُايابـةكاُياْ بجـاسَيضة شواتـة: ًةضـؤ بـؤ

ُّ ثؽقٌن ) 6 ُٔ اىُجَطبِؼ ٌ  ثدؽقٌن ) 1412َأْضَؽَخ ٍُْكِي َٗ َُٗظ ثدؽقٌن )  626(و  ََٗأُثد٘ َظا ُّٛ ثدؽقٌن   (و 1412(و  ٍِدِػ َٗاىزِّؽ

ُّ ثؽقٌن )2663) َٗاىََّْكبِئ  (.2926(و 
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صةكات، كاَ ًاَيءطاًاُى باػية، ئةوةياْ هَيوةسبتشى، بـةَهلو هـة ضـاكى    
ضانء، هة خشاثى خـشاث وةسبتـشةز، وة خـؤت هـة ُـضاى طـتةًوَيلشاو       

 سدةى  هةبةس ُية.بجاسَيضة، ضوُلة بؤالى خوا ثة

ٓةَهبةتـــة هَيـــشةدا ًةبةطـــتٍ ئةوةُيـــة بَوـــَيٍ: ثَيويظـــتة ػـــةسيعةتء  
ياطـــايةكاُى، بـــةو ثوةثوةييـــةى كـــاتى خـــؤى جآبـــةجآ بلشَيتـــةوة!   

طـةسجةَ ياطـا    ،ُةخَيش؟ ضـوُلة ذـةاَلَيء ذـةِساَء َـةِسصء طـوُِةتء     
ػةسعييةكاْ، ٓةس هة جآى خؤياُّ، بةآلَ ًةبةطتٍ ئةوةية كة: 

كـة   ِسيضبةُذييـةن  ،ويظتة هـة جآبـةجآكشدُى ػـةسيعةتذا   ثَي يةكةً:
 ،عيبـادةتء  ،عةميـذةء  هة خودى ػةسيعةتذا ثَيويظـت كـشاوة: ئيٌـاْء   

 ئابووسيى...ِسةضاو بلشآ.

ةسيعةت،دةبآ صةًيِـةء ٓةيءًـةسجى   ٓةس كاَ هة ياطـاكاُى ػـ   دووةً:
زى بِشةخظـــآ، ئـــةوجاس ٍْدددبش ٗشدددؽٗؽ اىزـجٞددد ش لشدْجَيبـــةجَي

َيتوًاْ هة ٓةَهوَيظتى خةهياةى دووةَ: عوًةسى جآبةجآ بلشآ، وةب
ََ ِساصى بآ" دةسغء ثةُـذَيلى طـةوسة ٓةيـة،     كوِسى خةتتابذا "خواى 

زدا طـضاى  عبً اىقسؾ ٗاىَدبعخكاتَيم هة طاَهى طشاُيىء بشطيةتى ش
بِشيِـى دةطـتى دصى ِساطـشت، وةكاتَيـم ثـاؾ بـة َٓيـض بـووُى دةوَهـةتى

زى"كة ٓةػـت  قٌٖ اىَ ىهخ اىقي٘ةش ئيظالًيى، ثؼلى دَي ِساطرياواْ
زى صةكاتة"ِساطشت!ضــوُلة ٓــةسدووكياْ صةًيِةءٓــةيء   8\6يــةنش
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ــة      ــَيم ه ــةن وةن بةػ ــةبوو، ُ ــاو ُ ــةجآكشدُياْ ِسةخظ ًــةسجى جآب
ػيعة دةَهَيّ: ئايةتةكاُى خواى ثةن خظتبآ! 

ــةت ش   ــة "تايبـ ــةِسطريةكاْ بـ ــة ثـ ــةوةى طشووثـ ــة: ئـ ز" ظاعددد كةواتـ
ذةطــ، بـة ضةطــجاُذُى طــضاء طــِووسة  كشدووياُـةء دةيلــةْ، كــة ٓةهَ 

  ْ داخـــؤ  :ػـــةسعييةكاْ بةطـــةس خةَهلـــذا، بـــآ ئـــةوةى طـــةسُخ بـــذة
ــاسَيلى     ــا؟! ِسةَتـ ــاْ ُـ ــاوة يـ ــةجآكشدُياْ ِسةخظـ ــةسجى جآبـ ٓةيءًـ
ــةسيعةتة،    ــةواُةى ػـ ــذا ثَيطـ ــة ذةميقةتـ ــةسعيياُةى، هـ بةِسواَهـــةت ػـ
ضـــــوُلة بَيتوًـــــاْ ثيـــــادةكشدُى ػـــــةسيعةت، دةبـــــآ طــــــةسةتا:      

و تَيتةياُذْء ثَيتةياُذُى خـةَهم بـآء، ثاػـاْ دابـني     ٓؤػياسكشدُةوة
ــى ــةكاُياْء،    كشدُـ ــتء كَيؼـ ــةسى طشَـ ــتييةكاُياْء، ضاسةطـ ثَيذاويظـ

ــا ء    ــتةبةسكشدُى ًــــ ــاْء، دةطــــ ــةوةس كشدُيــــ ــوودةء بةختــــ ئاطــــ
ئاصادييةكاُياْ، ئِحا دواى ئةوة ٓةسكةغ ويظتى ٓةسكاَ هة:

َٓيٌِيىء ئاطايؼى خةَهم. -6
رياُياْ.   -2
ًاَيء طاًاُياْ. -4
وةضةياْ. -3
ئابِشووياْ. -9
عةمَىء ٓؤػياْ. -1
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ئاييِياْ -1
طـضاى ثـِش    ثَيويظتة باتة ًةتشطييةوةو، دةطت دسَيزيياْ بلاتة طةس،

شدةوَهـــةتى  بــةآلَ طشووثَيـــم ُـــاوى خــؤى بِـــآ:   بــة ثَيظـــت بـــذسآ، 
ََ بــذات، بــةآلَ هــةو  ئيظــالًيىزوة الَــى جَيبــةجَي لشدُى ػــةسيعةت 

ئيظالَ، تةُيا ماًطـى هَيـذاْء،   ػةسيعةتة ثاْء ثؤِسء ٓةًةاليةُةيةى 
دةطت بِشيّء، طـضاء جةصسةبـةى ثآبـآء، هـة ضةطـجاُذُى ئـةو طـضاء

ــةسعيياُةوة  ــِووسة ػ ــةكاُى      ،ط ــني ذوكٌ ــة دواي ــات، ك ــآ بل دةطــت ث
دابـةصيوْ، بـة بةَهتـةى     ػةسيعةت بووْ  كة بؤ ثَيغةًبـةسى خـوا   

ئةوة كة ٓةس كاَ هة:

ا.  ضصاى زِيَطسيىء تيَكداٌى ئاضايشى كؤوةلَط -6
ضصاى دشيى كسدُ. -2
يةدةغةكساٌى يةكحازيى شةزِابء يوواز. -3و4

، داْ، وة ز56-48-44ش هـــة ئايةتـــةكاُى: داوًائيـــذةهـــة طـــووِسةتى 
طووِسةتى ُاوبشاويؽ، كؤتا طووِسةتى موِسئاُة دابةصى بـآ، وةن دايلـى   

ٍَدب } خـوا هَيـى ِساصى بـآ، طوتوويـةتى:     عائيؼـة  بِشواداساْ خاتوو َٖدب  َأ ِإَّ

ََددب وََّؿَىددْذ ُقددَ٘ؼحب  ِضددُؽ ٌْ َف َٖددب ََٗخددْعُر ِْ ِفٞ ٍَددب وَفبْقددَزِسيُُّ٘ٓ َزدداَلهب ٍِدد َٗ 

ٌْ َٖب ََٗخْعُر ِْ ِفٞ ًب ٍِ ٍُُ٘ٓ َزَؽا {َفَسؽِّ
(7)

ََددع ثددؽقٌن )  7 ُٔ َأْز ُّٜ فددٜ "اىُنجددؽٙ" ثددؽقٌن )  29988َأْضَؽَخدد َٗاىََّْكددبِئ ٌُ  66648(و  َُْددػؼو ٗاىَسددبِم ُِ اى َٗاْثدد (و 

ُّو4266ثؽقٌن ) َِٖق ْٞ ٍَؽَظٗٝخ ٗاىَج  ُِ َٗاْث ُٔو  ََٗطسََّس  وبدَقد ِث ُٔؼخبُىد  سٞر َط ُٓقْبُظِإن األؼّ ٗؽ شيٞت رييٞ  ( 

 .ظسٞراى بهؼَخ
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كؤتـا طـووِسةتة ٓاتبَيتـة خـواس،     )طـووِسةتى ًائيـذة(   واتة: ئاطـاداس بـّ!   
بـضاُّء، ٓةسضـى   دةجا ٓةسضى ذـةآلَهَيلى تَيـذا دةبيـِّ، بـة ذـةآلَهى      

 بة ذةِساًى بضاُّ. ،ذةِساًَيلى تَيذاية

بةَهآ طشووثء ِسَيلخشاوَيلى ئاوا: بَيتوًـاْ بـريو بؤضـووُةكاُى، ثـَيؽ     
ثَيطـــةواُةى ػـــةسيعةتّء ثةَهـــةى ِسةؾء  -هـــةو بـــواسةدا-ِسةَتاسةكـــاُى
ــة بــريء صةيِــى خــةَهلَيلى ُــا ئاػــِا بــة ئيظــالًذا   "ُاػــرييِّ  بــة  "ه

ظوَهٌاُاُةوة!  َُيوضةواُى ئيظالَء ً
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 ئالَقةى ثيٍَحةً

ئيطالً دذى ضةغمَةت كسدٌى خةلَءء كؤوةلَطاء،ثيَشيَنَ 
كسدٌى وا ء ئاشادييةكاٌياٌة
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ــبء       ــة كتَي ــةساُى خــؤى  ب ــاص طــةسجةَ ثَيغةًب ــآ ُي ــةسصء ب خــواى ب
ــة ًشؤظـــةكاْ       ــةوة ُـــاسدووْ، كـ ــةوة، بـــؤ ئـ سوةٓا "ٓـــةثةياًةكاُييـ

بة ػَيوةيةن ريـاُى طـةس صةًيِيـاْ بتـوصةسَيِّ، كـة خـواو        "يؽجِذ
ــةْء     ــاْ ِساصى بل ــة خؤي ــاْ ه ــةسوةسدطاسى خؤي ــةسةةاَ  ،خــاوةْء ث ط
 بةختةوةسيى دُياءطةسَشاصيى دوا ِسؤر، دةطتة بةس بلةْ.
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نيء بةسُاًـةى  يُاًـةُتيقيىء ُـةطوةاوة، كـة ئـا     ىٓةس بؤيةؾ ػتَيل
ــى  -خــوا  ــةوةس كشدُ ــؤ بةخت ــة ب ــاتوة  ك ــةكاْ ٓ ــةى    -ًشؤظ ــة ًاي ببَيت

زو ُاِسةذةتيىء طشَتـاسيى خـةَهم، بـة ًظـوَهٌاْء     َزَؽجطة َوةتيى ش
ُاًظوَهٌاُةوة!  

ٓةسبؤيةؾ خـواى بـةسصو بَيوَيِـة "طـبراُة وتعـاَ" ػـوَيِلةوتوواُى       
ــةوةساْ ش    ــة بةختـ ــةى، بـ ــاينيء بةسُاًةكـ ــةسَشاصاْ قددديعا،ئـ زو طـ

وةطـم كـشدووْ، وةن   ز فبئؿُٗزء بة ًشاد طةيؼتوواْ شٍهيسُ٘ش
َةسًوويةتى:

ی  ی  ی  ی  جئ      حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب    چ -6

.هردچحت  خت  مت  ىت  خب    مب  ىب  يبجت

ن.ملؤمنرا چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  -2

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ېئ  چ  -4

.التربةچېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی جئ 

ء كـة ئـايني   :ٓةسوةٓا خواى صاُاء ػاسةصا، صؤس بة ِسووُيى ِسايتةياُذوة
بةسُاًةكةى، ٓيض جؤسة طة َوةتييةكى تَيذاُية، واتة: ئيظالَ ُابَيتـة  
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ًايـةى طــة َوةتيىء طشَتـاسيى بــؤ ٓيطـلةغ، ء ػــوَيِلةوتوواُىء، ء    
ئةواُةؾ كة بِشواى ثآ ُآَيِّء ػوَيِى ُاكةوْ، وةن َةسًوويةتى:

واتــــة: وة  ، احلوووو چۈئ   ...ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ   ...چ -6
طة َوةتيىء ُاِسةذةتييةكى هة ئاييِـذا ُةخظـتؤتة   )خوا( ٓيض جؤسى 

طةستاْ.

، املائدةچک  ....ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ.....چ -2
واتة: خوا ُايةوآ ٓيض جؤسة طة َوةتييةكتاْ باتة طةس.

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  چ -4

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   

.يرنصچڳ  ڳ   ڱ  ڱ  

ة: ئةى خةَهليِـة! هـة ثةسوةسدطاستاُـةوة ئاًؤرطـاسيىء ضاسةطـةسى      وات
ئــةو )ُةخؤػــيياْ(ةى كــة هــةَُيواْ طــيِةكاُتاُذاية، بؤتــاْ ٓــاتوة،       
وةِسَيٌِايىء بةصةيية بة بِشواداساْ، بَوآ بـا تـةُيا بـة بةخؼؼـى خـواء      
ــةوة باػــية هــةو ــةوة صؤس ػــادًاْ بــّ، ئ ــة بةصةييةكــةى، بــةغ ب ب

 ذةى دةكةْ.شطاًاْزةى كة ثةصًةُ
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وةن دةبيِني: خواى كاسبـةجآ صؤس بةِساػـلاويى ِسايتةياُـذوة، كـة هـة      
 َيلى واى داُـــةُاوة، ببَيتـــة ًايـــةيئـــاينيء بةسُاًةكةيـــذا، ٓـــيض ػـــت

 طة َوةتلشدْء بَيضاسيىء ُيتةساُيى خةَهمء كؤًةَهتا.

ــةتيى     ــة ًشؤظايــ ــةصةيى بــ ــواى بةبــ ــةسوةٓا خــ ــوَهٌاْء  -ٓــ ــة ًظــ بــ
وة كــة كتَيبةكــةى شموِسئــاْز ئاًؤرطــاسييء  ِساطةياُــذ -ُاًظــوَهٌاُةوة

ػيااء ضاسةطةسى دةسدء ُةخؤػى َُيو دَيء طيِةكاُياُة بةطؼـتيىء،  
ِسَيٌِايىء ِسة نةتيؼة بةتايبةت بؤ بِشواداساْ.

ى دةَةسًوآ: كـة بـا تـةُيا بةبةخؼـؽء بـةصةيى      يثاػاْ بة ًشؤظايةت
 خوا، ػادًاْ بّء ئةو ثةِسى خؤػراَي بّ. 

ثشطني:  ِحا هَيشةدا دةئ

ئايــــا دةطوةـــــآ ئـــــاينيء بةسُاًةيــــةن خـــــوا بـــــة ئاًؤرطـــــاسيىء   
ٗ ز،وة بــة بةخؼــؽء بــةصةيىشٍ٘عظددخ ٗ شددهب،ضاسةطــةسش َفْؼددو

ــةى      ؼزَددخ ــة ًاي ــات، ببَيت ــةى بل ــةتيى  ثَيِاط ــؤ ًشؤظاي ــؤى ب زى خ
 صة نةتء طة َوةتيىء ُيتةساُيىء بَيضاسيياْ؟!

بَيتوًاْ ُةخَيش.

َي ِسايذةطةيةُني:  ٓةس بؤيةؾ هَيشةوة بة دةُتَيلى صوآل
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ــةقء     ــآ ِسوو ء ِسةوُـ ــةقء بـ ــتى ِسةقء تـ ــاسء ٓةَهوَيظـ ــةسجةَ ِسةَتـ طـ
ثــةسطرِيةكاْء، هــة   طــة َوةتلةسء بَيضاسكــةسةكاُى،طشووثء ِسَيلخــشاوة  

 ز، ثَيطةواُةى موِسئاْء طوُِةتّ.ظاع ثَيؽ ٓةًووياُةوة ش

ئــاخش موِسئاَُيــم خــوا بــةئاًؤرطاسيىء ػــيااء بةخؼــؽء بــةصةيى بــؤ 
ــة ًايــةى طــة َوةتيىء     خــةَهلى، ــات، ضــؤْ دةطوةــآ ببَيت وةطــاى بل
 ثؼوو ثآ تةُك كشدُى خةَهمء كؤًةَهتا؟!   ،بَيضاسيىء

ــاوى ش  ــةسَيم ُاصُــ ِ وة ثَيغةًبــ ــة  ؼزَددددخ ىييددددبىَٞ ــةبآء، بــ زى ٓــ
ــآ:   ــةسًوو بـ ــةى َـ َٗاَل}ئؤمةتةكـ ََٗثشِّدددُؽٗا  َٗاَل رَيكِّدددُؽٗاو  َٝكِّدددُؽٗا 

{ُرَْهُِّؽٗا
(8) 

ئاطاْ بلةْء، هَييـاْ وةصة نـةت ًةخـةْ، وة     (ئايني بؤ خةَهم)واتة: 
 دَهى خةَهم خؤؾ بلةْء، ًةياُظَوةًَيِِةوة.

ٓةَهبةتة ًةبةطتيؽ هة ئاطاُلشدُى  ئاينيء دَهخؤػلشدُى خةَهليؽ، 
ئةوة ُية كـة ذـةِساًياْ بـؤ ذـةآلَي بلـشآ، بـةآلَ بَيتوًـاْ هـة َُيـواْ
    ََ   ػـــــوترييى: ذـــــةِساَ  بؤذـــــةآلَهلشدْء، طـــــةختترييى: ذـــــةآلَي 
مةدة ــةكشدْء، خــةَهم طشَتــاسء عاطــآ كشدُيؼــذا، صؤس ػــت ٓةيــةء، 

ََددع  8 ُٔ َأْز 62499َٗ) نؽقٌثدد َأْضَؽَخدد 6143َٗ) نؽقٌثدد ٌ ِيْكددٍَُٗ و(9113) نؽقٌثدد ُّبِؼَطدداىُج(و   ٜفدد ٜبِئَكدداىَّْ(و 

.  (9856) نؽقٌث "اىنجؽٙ"
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ٓةًيؼــة خــةتى َُيــوة ِساطــت طــشتّء، خــؤ دووسطــشتّ هــة تَيجةِساُــذْ  
ز ًشؤظـــــ بــــةسةو ٓاوطــــةُتيىء رهددددؽٝؾزو بةصايــــةداْ شإفددددؽاؽش

هةُيؼاُةداْ دةبات.

ضـؤْ   و ثَيغةًبـةسَيلى ئـاوا   -كة بامساْ كشد-بةَهآ موِسئاَُيلى ئاوا 
ةآ، ثةيِشةويى هَيلشدْء ػوَيِلةوتِياْ، ببَيتة ًايةى بَيضاسيـىء  دةطو

 طشَتاسيى خةَهمء كؤًةَهتا بةطؼتيى، بة ًظوَهٌاْء ُاًظوَهٌاُةوة؟!

ئِحا دياسة ئةو ِسةَتاسء بِشيـاسء ٓةَهوَيظـتة ثةِسطرياُـةء بَيضاكةساُـةى،     
 ز صؤسْ، بؤ رووُة:اع ئةو طشووثاُة بة تايبةت شد

طء ثؤػـاكَيلى تايبـةت هةطـةس ئاَشةتـاْ، بةتايبـةت      طةثاُذُى بـةس أ/ 
زوة، كــة بَيتوًــاْ بــةِساي ّزقددبةثابةُـذكشدُياْ بــة ثَيطــةطشتِةوة ش  

(و َةسًوودةُاطاْ ٍهكؽِٝصؤسبةى ٓةسة صؤسى توَيزةسةواُى موِسئاْ )
ز،ئاَشةتاْ بؤيـاْ ٓةيـة ٓـةسدوون    فقٖب،زء ػةسعضاُاْ شٍسعثِٞش

سبآ، بؤيـةؾ خـوا َـةسًاُى بـة     زياْ ديااىٞعاُ ٗاى٘خٔدةطتء ِسووش

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ :ثياواْ كشدوة،كة هةُيتاى خؤياْ بتشُةوة

.النررچک .....ڍ  ڍ  ڌڌ
ــاْ ثَيطـــة )  ــة،  ٝدددبُ (ُقـــابئِحـــا ئةطـــةس ئاَشةتـ هةطـــةس َـــةِسص بووايـ

هـة   (نظر  )كاتة ِسواُـني   ثَيويظتيى بةو َةسًاُة ُةدةكشد، ضوُلة ئةو
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كتَيبـى  ٓـةسكاَ هـة   دسَيزيى  هة ضى دةكشا؟! دياسة ًّ ئةو بابةتةَ بة 
(  ْ هةطــــايةى ػـــةسيعةتذا(، وة كتـــَي : )طــــشوودو    ئـــاَشةتء خَيـــضا

.ًؤطيقاو ضةُذ بابةتَيلى ٓوُةسيي(دا باطلشدوة
طضاداُى خةَهم هةطةس طوَيتشتّ هة ًؤطـيقاء طـؤساُيى، كـة بـةالى     ب/ 

ــايى     ــةهةيةكى ِساجيــ ــيقاءطؤساُيى، ًةطــ ــةهةى ًؤطــ ــةوة: ًةطــ كةًــ
اُيؽ هةطــةس ئــةوة يةكــذةُتّ كــة ًةطــةهة ِساجيــايى  صاُايــ ٓــةَهتشةو،

ُاطوةآ َةسًاْ بة ضـاكةء ِسَيتشيـى    زاخلالفيةىَكبئو هةطةسةكاْشا
طـشوودو  ش :هة خشاثةياْ تَيذا ئةةاَ بذسآ، ٓةسضةُذة ًّ هة كتَيبى

ضـــــةُذ بابـــــةتَيلى ٓوُـــــةسيى..زدا بةبةَهتـــــةى ثتـــــةو ًؤطـــــيقاو 
ــة بِة   ــذا ِسةوا شطــةناُذووًة، كــة طــؤساُيىء ًؤطــيقا ه زْ، ٍجددبذِسةت

ًةطةس بؤ ًةبةطتى مةدة ة بةكاسبَيّ، ياْ ػوَيِةواسى خـشاث ثةيـذا   
 بلةْ.
طضاداُى خةَهم هةطةس جتةسةكَيؼاْ.  د/ 
طضاداُى خةَهم هةطةس ُوَيزُةكشدْ، ياْ ُةكشدُى بة كؤًةَي.د/ 
طضاداُى خةَهم هةطةس ِسيؽ ُةَٓيؼتِةوة.ٓـ/ 

توًاْ جتةسةكَيؼاْ بةِساى صؤسبةى ٓةسة صؤسى صاُاياُى ة بَيك
ز خَبعخبة كؤًةَي ش ،ٓاوضةسخ، مةدة ةية، وة ُوَيزكشدْ َةِسصةء

بةالي كةًةوة طوُِةتةء، ِسيؽ َٓيؼتِةوةؾ بةالى  ،كشدُيؼى
ٓةُذَيم  هة صاُاياُةوة َةِسصةء، بةالى صؤسبةياُةوة طوُِةتةء، 

ّ.ٓةُذَيليؼياْ بةطوُِةتيؼى ُاصاُ
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ِِدةكـشآ،    بةآلَ ئايا ِسَيتشيى هة جتةسةكَيؼاْ، بةو ػَيواصة دةكـشآء بِ
ز مددو ٍَْدد٘ة ٍؽغدد٘ة ش :يــاْ هــة كاسداُــةوةداء بــةثآى بِطــيِةى  

 ؟!جتةسة كَيؼةكاْ ٓةس صياد دةبّ

ٓةسوةٓا ئايا بةو ػـَيواصة خـةَهم ُوَيـزء تاعـةتى هـةال ػـرييّ دةبـآء،
بة ثَيطةواُةوةوة؟!  ِسيؽ َٓيؼتِةوةى هةال خؤػةويظت دةبآ، ياْ 

ــةت       ــة ِسواَه ــش َؼــاسو تشطــذا، ب ــة رَي ئِحــا طشةــاْ ئةطــةس خــةَهليؽ ه
ئةوتاعةتاُةى كشدْء هـة خشاثـةكاسيى ثشيِتايـةوة، ئايـا خـوا ئـةوةى       
ــةُٔاُيى ضــى ــة ث ــاسكشاوة، ب ــة ُاض ــةو خةَهل ــا ئ ــاْ ئاي ــتوة؟ ثاػ ويظ

 دةكةْ؟!

ئِحا طةسباسى ٓةًوو ئةواُةؾ دةَهَيني:

ــةِسووى     وةن ثَيؼــييؽ طو ــاداَ ه ــيى ً ــةكى طياط ــؤى مةواسةي َــاْ: ك
ــةتيى ــةسعييةوة، ِسةوايـ ــة شدددؽعٞخش ػـ ــةبآ، كةواتـ ــةسجةَ  :زى ُـ طـ

بِشيـــاسء ِسةَتاسةكاُيؼـــى ُـــاِسةواْ، وة بَيتوًـــاْ مةواسةيـــةكى خـــاوةْ 
بامسـاْ كـشد،    -هة ئاَهقـةى ضـواسةًذا  -ِسةوايةتيى تةواويؽ، وةن ثَيؼي 

ــةيىء اسية بــةو ػــَيواصةى كــة ػــةسيعةت ديــ  ثَيويظــت لشدوة، كــة ثوةثو
اىزدعؼج ٗرؽرٞدت األٕدٌ ِسَيضبةُذيى هة طشُتيةوة بؤ طشُك ضـووْ ش 

ــتة    فدددبىٌَٖ ــجاُذُى ػـ ــةوَهى ضةطـ ــةتى، ٓـ ــاوكشدْ: بِا ةكةيـ ز ِسةضـ

www.alibapir.net



 60 

ــة    ــةويؽ بـ ــِذةكاْ بـــذات، ئـ ــتة ُاثةطـ ــتِى ػـ ــِذةكاْء، ُةَٓيؼـ ثةطـ
زتَيـذا  إضدزالف ًةسجَيم ثةطِذيىء ُاثةطِذيى ػـتةكاْ، ِساجيـايىش  

، هةطةسى يةكذةُك بّ، وةن هـة  وو صاُاياْ، ياْ صؤسبةياُْةبآء، ٓةً
ئاَهقةى ػةػةًذا تيؼلى دةخةيِة طةس.
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ئالَقةى شةشةً
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فةزواُ بة ضاكة، دةبآ بةشيَواشيَكى ضاكء، زِيَطسيى لة 
 خساثة، ٌابآ بة شيَواشيَكى خساث بآ
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تشيــى هــة خشاثــةز يةكَيلــة هــة ئاػــلشاية كــة شَــةسًاْ بةضــاكةء ِسَي
ــاُةء     ــوَهٌاْء، ُيؼـــــ ــةَهتاى ًظـــــ ــةكاُى كؤًـــــ ــشُتييّ ئةسكـــــ طـــــ
تايبةَةُذييةكى بةسضاويةتىء، هـة ضـةُذاْ ئايـةتى موِسئـاْء دةمـى      
طــوُِةتذا باطــلشاوةء، طشُتييــةكى تايبــةتيى ثَيــذساوةء، بــة ٓؤكــاسى  
ــشاوة، وة    ــالَ داُـ ــةتى ئيظـ ــاكيبووُى ئؤمـ ــةى ضـ ــةسَشاصيىء، ًايـ طـ

ء بةَهتةى صيِذوَيتيىء َٓيضو ثَيضيةتى، با بـؤ رووُـة طـةسةى    ُيؼاُة
 ئةو ئايةتء َةسًووداُة بذةيّ:
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ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  چ -6

.عنزان آلچڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

واتة: باكؤًةَهَيلتاْ هة َُيودا ٓةبآ، باُتةواص بؤ ضاكة بلةْء، َةسًاْ 
ــة ُاثة    ــى ه ــةْء، ِسَيتشي ــِذةكاْ بل ــة ثةط ــةس   ب ــةْ، وة ٓ ــِذةكاْ بل ط

 .ئةواُةؾ طةسَشاصْ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ -2

.عنزان آلچٹ   ٹ  ٹڤ  ڃ  
واتــة: ئَيــوة ضــاكييّ كؤًــةَهّ كــة بــؤ ًشؤظايــةتيى ِسةخظــَيِشاوْ،
َةسًاْ بة ٓةسضى ثةطِذة دةكـةْء، ِسَيتشيـى هـة ٓةسضـى ُاثةطـِذة      

 دةكةْء، بِشوا بة خوا دَيِّ.

ڳ  ڳ    ک  گ  گ   گ گڳچ -4

ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  

ہ  ہ  ھ  ھ    ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ

.التربةچھ 

واتــة: وة ثيــاواُى بــِشواداسو ئاَشةتــاُى بــِشواداس: ٓةُــذَيلياْ دؤطــتء   
ثؼتيواُى ٓةُذَيلياُّ، َةسًاْ بة ٓةسضى ثةطِذة دةكةْء، ِسَيتشيـى  
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دةدةْ،  هة ٓةسضى ُا ثةطِذة دةكـةْ، وة ُوَيـز بةسثادةكـةْء، صةكـات    
وة َةسًاُبةسيى خواء ثَيغةًبةسةكةى دةكةْ، ئا ئةواُة خـوا بـةصةيى   

 ثَيياُذا دآ، بَيتوًاْ خوا صاَهى كاس بةجَيية.

3- {  ْٗ َْْندِؽ َأ َُ ِْ اْى َّ َع ُ٘ َٖ ْْ ََٗىَز ََْيُؽِٗف  َّ ِثبْى ٍُُؽ ِٓ َىَزْي َِٞع َٗاىَِّػٛ َّْهِكٜ ِث

  ٌْ ُْٞن ُْ َْٝجَيدددَ  َعَيددد ُٔ َأ َّ اىيَّددد ُٔ َفدددال ِعَقبًثدددَىُِٞ٘شدددَن ٌَّ َرْعُعَّ٘ددد ُٔ ُثددد ْْددد ٍِ  ب 

ٌْ {ُْٝكَزَدبُة َىُن
(9)

بةدةطــتة، دةبــآ َــةسًاْ بةضــاكةو  ىواتــة: طــوَيِذ بةوكةطــةى طيــار
ضيلة خوا "عضوجـى" طـضايةكتاْ   يِسَيتشيي هة خشاثة بلةْ، ئةطةسُا ُ

بؤ بَِيشآ، ثاػاْ ٓةسضةُذة هـآى بجاِسَيِةوة، وةآلًتاْ ُةداتةوة.

ت بــووُى ئــةسكى شَــةسًاْ بــة ضــاكةء ِسَيتشيــى هــة       بــةَهآ ثَيويظــ 
ــِش     ــتء ًـ ــةء ًؼـ ــتَيلى ِسووُـ ــوَهٌاُاْ، ػـ ــؤى ًظـ ــةس كـ خشاثـــةز هةطـ
ٓةَهِاطشآ، بةآلَ بَيتوًاْ ئةةاًذاُى ئةو ئةسكة طـةوسةء طشُتـة، هـة    
ضــــةُذ ِسووَيلــــةوة ثَيويظــــتيى بــــةوسدبيِيى ٓةيــــةء، ئةطــــةس بــــة  

ؼـتةى صؤس خشاثـى   ويئةةاَ ُـةدسآ، دةسٓا وسدبيِييء دووسبيِييةوة، 
هَيذةكةوُـةوةء، صيــاُى هــة طــوودى صيـاتش دةبــآ، وةن ئــةوةى طشووثــة   

ثةِسطريةكاْ دةيلةْ.

َٗ<7889) نؽقٌثدددع ََدددْزَأ َُٔخدددَؽْضَأ (9 ٍِددداىزِّ(و  َٗ<;76) نؽقٌثددد ُِّػؽ شددديت" ٜفددد ُِّقدددَْٖٞاىَجَٗ وِ َكدددن َزبَهَقددد( 

َٗ=::>) نؽقٌث "اإلَٝبُ ( .<:5>) نقٌثؽ ََِٜيْٝاىعَّ(و 
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األٍدؽئِحا بَيتوًاْ، بابةتى َةسًاْ بة ضاكةء ِسَيتشيى هـة خشاثـة ش  

هَيـشةدا   ز بابـةتَيلى َشاواُـةء، ئَيٌـة   ثبىَيؽٗف ٗاىْٖٜ عدِ اىَْندؽ  
ٌـ 10ُاطوةآ ًاَى خؤى بذةيِآ ة هَيـشةدا طـآ ِسووى طشُتـى    ، بةآلَ ئَي

ئةةاًذاُى ئةو ئةسكة ًةصُة، دةخةيِة ِسوو:  

ٓةيء ًةسجى تَيذا ئةةاًذساُى ئةو ئةسكة. -6
ئةو ًةطةالُةى كة ئةو ئةسكةياْ هة باسةوة ئةةاَ دةدسآ. -2
ػَيواصى ئةةاًذساُى ئةو ئةسكة. -4

ــةِسطريةكاْ ش  ــة ثـ ــة طشووثـ ــة، كـ اىَدَ٘عدددبدضـــوُلة ِسووْء عةياُـ

ــةاىَزـؽفددخ ــةت ش ز  ب ــآ ِسووةوة    ظاعدد تايب ــةو ط ــةسكاَ ه ــة ٓ ز ه
 طريؤدةى الداْء ٓةَهةء ثةَهةى صةق بووْ:

ِةهء وةزجى تيَدا ئةجناودزاٌى ئةزكى فةزواُ بة ضـاكةء زِيَطسيـى   -6
 لة خساثة:

10
بةسطى دووةًى كتَي : )ئيظالَء )اإلقالً مَب ٝزدّيٚ فٜ مزبة اهلل(ظاٗ  هةبةسطى ػةػةًى كتَي : - 

ًيي(دا باطي ئةو دةوَهةتذاسيي(و كتَي : )ِسووُلشدُةوةى بِةًا ػةسعييةكاْء َٓيَوة طؼتييةكاُى كؤًةَهى ئيظال
بابةتة طشُكء ٓةطتياسةًاْ كشدوة.
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دةبـــآ ٓـــةيء ًـــةسجى جآبـــةجَيلشدُى ٓـــةس ئـــةسكَيلى ػـــةسعيي،   
آ، واتــة: ِسةخظــاو و هــة بــاس بــآ، ئةطــةسُا دةسٓاويؼــتةى خشاثــى دةبــ  

جـا ء ثَيويظـت   –ًةسد ُية ٓةسضـى ػـةسيعةت بـة ثةطـِذى داُـابوو      
هة ٓةًوو ذاآلُذا جآبـةجآ بلـشآ، ٓـةسوةٓا ًـةسد      -بآ، ء طوُِةت

جـا ء مةدة ـة بـآ ء    -ُية، ٓةسضـى ػـةسيعةت بـة ُاثةطـِذى داُـابوو     
هة ٓةًوو ذاآلُذا البِآ. -ُاثةطِذ

بـؤ   ثَيغةًبـةسدا   با هةو باسةوة دوو رووُـة بَيِيِـةوة، هـة طـرِيةى    
ٓةسدوون جؤسةكة: ثةطِذء ُاثةطِذ:

يـةك: ِزاضـ  ٌةكسدٌـةوةى ديـوازى كة بـةء َِيشـسٍةوةى بـةالزيى، بـؤ
 ئةوةى خةلَء طسفسى بؤ دزوض  ٌةبآ:

وةن هةَ َةسًايؼتةدا دياسة:

ْٞدَذ َززَّدٚ َأؾِ    َٝب َعبِئَشخ!»} ََْقْؼدُذ اْىَج ٍِِل ِثبْىُنْهِؽ َى ْ٘ ُُ َق ْ٘اَل َزْعَثب ٝدَع  َى

َّ َق َِ اْىِسْدِؽ َفِص ٍِ  ِٔ ٍَِل َقظَُّؽٗا ِفٚ اْىِجَْبِ،ِفٞ ْ٘»}
(11) 

ــةت        ــة طةهةكـ ــةبآ كـ ــةوة ُـ ــةس ئـ ــةس هةبـ ــة! ئةطـ ــةى عائيؼـ ــة: ئـ واتـ
ــةَ     ــضيلّ، كةعبــــ ــوَشة وة ُيــــ ــاسى كــــ ــة ِسؤرطــــ ــوِسةيؽز هــــ شمــــ

ُّٛ ثؽقٌن )( 11 ُٔ اىُجَطبِؼ ٌ  ثؽقٌن )0011َأْضَؽَخ ٍُْكِي َٗ (.117(و 
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ٓةَهذةوةػــاُذةوة، تــاكو هــة ذيحــش بيخةًــة طــةسآء هَيــى صيــاد بلــةَ، 
ةس كةَ طاًاُيى( كـةَءكوستيياْ هـة   ضوُلة طةهةكةت كاتى خؤى )هةب

دسوطتلشدُةوةى كةعبةدا ٓةبووة )ثاؾ ِسووخاُى بةالَاو(.

هةبـةس ُـةطوةاويى ٓـةيء ًـةسد،      وةن دةبيِّ ثَيغةًبةسى خـوا  
لـى طـةوسةى   زَيٍيدؽٗف شة ضاوثؤػيى كشدوة هة ئةةاًذاُى ضاكة ه

وةن: ِساطـــــتلشدُةوةى كةعبـــــةء، طَيِشاُـــــةوةى بـــــؤ طـــــةس بِا ـــــة  
 ةكةى!.ئةطَويي

دوو: ضــصاٌةداٌى خــةوازيخ، لةبــةز وةتسضــيى ثةيــدابووٌى زِاى طشــسى 
 خساث، بةزاٌبةز بة ئيطالًء وطولَىاٌاُ:

ٍَددِ رددؽك قزددبه اىطدد٘اؼجز هــة رَيــش ُاووُيؼــاُى: شثطددبؼٛش ثددبة 

َْهِّددَؽ اىْددبـ كةطــَيم كــة جــةُتى درى  ز شدةسطــاى:ىيزدديىٍُّو ٗأُ ال ُٝ
ــشتّء  ــةس دَهِشاطـ ــةكشدوة، هةبـ ــةواسيخ ُـ ــى   ،خـ ــةَهم هَيـ ــةوةى خـ ــؤ ئـ بـ
ُةطَوةًِةوةزدا ئةَ َةسًوودةيةى َٓيِاوة:

{     ُّٜ َْدب اىَِّْجد ْٞ ِْ َأِثٜ َقدِيٞعب َقدبَه َث ُِ ِغٛ       َع ِٔ ْثد ٌُ َخدبَ، َعْجدُع اىيَّد َْٝقِكد

    ِٔ ُّٜ َفَقبَه اْعدِعْه َٝدب َؼُقدَ٘ه اىيَّد َِ َِٞ ِْٝظَؽِح اىزَّ َ٘ ِْ    نَفَقدبهَ  !اْىُط ٍَد َٗ َْٝيدَل  َٗ

َّدبةِ    !ٌْ َأْعِعْهَْٝيِعُه ِإَغا َى ُِ اْىَط ََدُؽ ْثد ُٔ    نَقبَه ُع  وَظْعِْدٜ َأْػدِؽْة ُعَُْقد

ِٖ        نَقددبَه ٍَددَع َطددالِر  ُٔ ٌْ َطددالَر ُٔ َأْطددَسبًثب َْٝسِقددُؽ َأَزددُعُم َُّ َىدد ُٔ َفددِص ٌَظْعدد

  ِٖ ٍِ ٍَدَع ِطدَٞب  ُٔ ٍَ ِْ ٌوَِٗطَٞب ٍِد  ٌُ ْٖ َْدُؽُي اىكَّد ََدب َٝ ِِ َم ِْ اىدعِّٝ ٍِد  َُ َُْؽُقد٘ َٝ

ٍَِِّخ  ْٗ َقدبهَ  ...اىؽَّ ِٔ َأ ْٝ ٌْ َؼُخو  ِإْزَعٙ ََٝع ُٖ ََدْؽَأحِ     نَُٝز ِٛ اْى ٍِْثدُو َثدْع  ِٔ ْٞد  وَثْعَٝ
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ْٗ َقبَه ـِ  نَأ ِْ اىَّْدب ٍِ ِِ ُفْؽَقخب  َُ َعَيٚ ِزٞ  وٍِْثُو اْىَجْؼَيِخ َرَعْؼَظُؼ َْٝطُؽُخ٘

      ِّ ِْ اىَِّْجد ٍِد َِْيُذ  َُٖع َقد َّ َعِيٞادب َقد    َقبَه َأُث٘ َقدِيٞعب َأْشد َُٖع َأ ٌْ ََٗأْشد ُٖ َزَي

  ُّ ُٔ اىَِّْجدد ُٔ ِخددَٜ، ِثبىؽَُّخددِو َعَيددٚ اىَّْْيددِذ اىَّددِػٛ ََّيَزدد ٍََيدد َّددب   نَقددبَه ََٗأ

ِٔ َُِؿَك ِفٜ اىظََّعَقبِد) نَفََْؿَىْذ ِفٞ ِْ َْٝي ٍَ  ٌْ ُٖ ْْ ٍِ َٗ)}
 (12) 

خَيشَيلى دابـةؾ دةكـشد    ئةبو طةعيذ دةَهآ: هةكاتَيلذا ثَيغةًبةس 
ــةًعجددددعاهلل ثددددِ غٛ اىط٘ٝظددددؽح ) ــةى  (ى تــ ــوتى: ئــ ــات طــ يٌيى ٓــ

ثَيغةًبةسى خوا دادطةس بـة! َـةسًووى: ئةطـةس ًـّ دادطـةسيى ُةكـةَ       
كآ دادطةسيى دةكـات؟ عوًـةسى كـوِسى خـةتتاب طـوتى: هـَيٍ طـةِسآ بـا
ــةْ       ــاوةَهى ٓ ــذَيم ٓ ــةوة ٓةُ ــةِسآ، ئ ــةسًووى: شهَييت ــذةَ! َ ــةًوى ب ه
)دوايــى ثةيــذادةبّ( يــةكَيلتاْ ُوَيــزى خــؤى  هةضــاو ُوَيــزى واْ، وة   
ِسؤروو طشتِى خؤى هـة ضـاو ِسؤرووطشتِـى واْ، ثـآ كةًـة، وةن ضـؤْ       
تري هة َُيطري دةسدةضآ، ئاوا هة ئايني دةسدةضّ... ُيؼاُةياْ ثياوَيلة، 
يةكَيم هة دوو دةطتةكاُى، ياْ َةسًووى: يةكَيم هـة دووًةًلـةكاُى،   
وةن ًةًلى ئاَشةت واية، ياْ  وةن ثاسضة طؤػتَيلة دةهةسَيتـةوة، هـة   

ِساجيايىء ئـاراوةي خةَهلـذا يـاخى دةبـّز، ئـةبو طـةعيذ دةَهـآ:كاتى 
ــةس     ــة ثَيغةًب ــةوةَ ه ــة ئ ــايةديى   ػــايةديى دةدةَ ك بيظــت، وة ػ

دةدةَ كة عةَ ئةواُةى كوػت، وة ًّ هةطـةَهى بـووَ كـة كاتَيـم ئـةو      
باطــى كشدبــوو، وة  ثياوةيــاْ َٓيِــا، بــةو وةطــاةوة كــة ثَيغةًبــةس 

ُّ  ثؽقٌن )( 12 ُٔ اىُجَطبِؼ (.3366َأْضَؽَخ
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بـــةصى: شوة ٓةياُــة هـــة خَيشكشدُـــذا  ئــةو ئايةتـــةؾ هــةو بـــاسةوة دا  
ََ دةطــشآز.  هَيشةػــذا دةبيــِني كــة ثَيغةًبــةسى خــوا  ِسةخِــةت 

 ،هةبــةس ُـــةطوةاُى ٓــةيء ًـــةسد، هــة ٓةَهوَيظـــتَيلى خةواسجييياُـــة   
 بَيذةُك دةبآ!

ــِشاي طوةــاويى ٓــةيء ًــةسد بــؤ ئةةاًــذاُى ئــةسكى      ئِحــا ديــاسة وَي
ثَيويظـتة خـودى ئــةو    َـةسًاْ بـة ضـاكةكشدْء ِسآ هـة خشاثـة طـشتّ،      

ًةطـــةهةيةؾ كـــة ئـــةسكى ُـــاوبشاوى تَيـــذا جآبـــةجآ دةكـــشآ، هـــةو 
وةن هة بِشطـةى   بتوةآ بلشَيتة بابةتى ئةو ئةسكة،ًةطةالُة بآ، كة 

دووةًذا دةِةيِة ِسوو:

ئةو وةضةالٌةى فةزواُ بة ضاكةء زِيَطرييى لة خساثةياُ، لةبازةوة  -2
ئةجناً دةدزآ:

ػةسيعةتذا، هةطةس ئةوة ِسَيللـةوتووْ، كـة بـؤ     صاُاياُى مووَهبووةوة هة
ئةةاًذاُى ئةسكى َةسًاْ بـة ضـاكةء ِسَيتشيـى هـة خشاثـة، ثَيويظـتة       
طــةسةى خــودى ئــةو ًةطــةالُةؾ بــذسآ كــة ثةطــِذْء، دةويظــيآ   
ََ بلـشآ،      َةسًاُياْ ثآ بلشآ، ياْ ُاثةطـِذْء دةويظـيآ ِسَيتشييـاْ 

زَيلـــّ، كـــة ْندددؽٍز، يــاْ ُاثةطـــِذ ش ٍيدددؽٗفكــة ئايـــا ثةطـــِذ ش 
يةكذةُتيى، يـاْ ِساى صؤسيِـةى ٓـةسة صؤسى صاُاياُيـاْ هةطـةسبآ، يـاْ 

 ِساجيايياْ تَيذاية؟!
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ضوُلة صؤسبةى ٓةسة صؤسى صاُايـاْ ِسايـاْ وايـة، كـة ئـةو ًةطـةالُةى       
جَيـــى ِساجيــــايىء ًؼـــتء ًــــِشى صاُايـــاُّ، دسوطــــت ُيـــة ئــــةسكى     

 .زياْ  هة باسةوة ئةةاَ بذسآِزْكَجخش

ــةو بــاسةوة طوتوويــةتى: [ ِ ٍهيددر اىَقعقددٍٜسَددع ثدد] وةن ٗال} ه

ِْ اخزٖدع فٞدٔو ٍَد إّنبؼ فَٞب َُٝك٘غُ  فٞدٔ ضدالف  ٍدِ اىهدؽٗةو عيدٚ 

ِٖعًا فٞٔ ٍُْدز (13).{أَٗقيَّع 

ــةو ًةطــةهة       ــة، ه ــة خشاث ــى ه ــة ضــاكةء ِسَيتريي ــةسًاْ ب ــآ َ ــة: ُاب وات
ــاْ  ــذاكشدووْ، ي ــادى تَي ــؤ كةطــَيم كــة ئيحتئ ػــةسعيياُةدا بلــشآ، ب

 ا ػوَيّ ًوجتةٓيذَيم كةوتوة.تَيياُذ

ٗغمددؽ اىشددٞص ٍسددٜ اىددعِٝ ] طوتوويــةتى:[ اثددِ اىَهيددر] ٓــةسوةٓا

ُٔ عيددٚ    اىْدد٘ٗٛ أُ اىَطزيددٍ فٞددٔ ال إّنددبَؼ فٞددٔو قددبهن ىنددِ اغا ََّعَثدد
خٖددخ اىْظددٞر اىددٚ اىطددؽٗج ٍددِ اىطددالفو فٖدد٘ زكددِ ٍسجدد٘ة

{ٍْعٗة اىٚ فيئ ثؽف ب
(14)  

شدوة كـة ػـتى ِساجيـايى    باطـيل [ ٍسٜ اىعِٝ اىْ٘ٗٛ] واتة: وة ػَيخ
هةطـــةس، َـــةسًاْ بـــة ضـــاكةء ِسَيترييـــى هـــة خشاثـــةى تَيـــذا ُـــاكشآ،   
طوتوويةتى: بةآلَ ئةطةس هةِسووى دَهظؤصييةوة ئاًؤرطاسيى بلات، تـاكو  

.221ص 6اٟظاة اىشؽعٞخو ج (13

.242ص 6اٟظاة اىشؽعٞخو ج (14
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هة باصُةى ِساجيايى بطَيتة دةسآ، ئةوة ػـتَيلى ثةطـِذء باػـة بلـشآ،     
 .بةآلَ بة ُةسَء ُياُيى

ى ئاػـلشاو ًةُتيقييـة، ضـوُلة ئةطـةس     دةَهَيٍ: ٓةَهبةتة ئةوةؾ ػـتَيل 
بَيــتء ٓةسكــةغ ِسايــةكى تايبــةتيى تةبــةُِيى كــشد، بيلاتــة بابــةتى    
شَــةسًاْ بــة ضــاكةء ِسَيتشيــى هــة خشاثــةز ئــةوة ًاُــاى وايــة، دةبــآ 

 هــة ًةطــةهة كؤًــةَهتا ٓةًيؼــة هــة ًؼــتء ًــِشء كَيؼــةدابآ، ضــوُلة  
  ٓ يطــلةغ ِساجياييةكاُــذا، ٓــةًوو اليــةن وةن يــةن ًاَيــاْ ٓةيــةء، 

ًاَى ظيتؤى ُية!

شيَواشى ئةجناوداٌى ئةزكى: فةزواُ بة ضاكةء زِيَطسيى لة خساثة: -4
ٓةسوةٓا ًةسجَيلى ديلةى ػةسعيى بووُى ئةسكى َةسًاْ بة ضـاكةء  
ِسَيتشيى هة خشاثةء، طةسطشتِىء بةسطشتِى، بشيتية هـة ِسةضـاوكشدُى   

ػَيواصَيلى ِساطتء دسوطت بؤ ضؤُيةتى ئةةاًذاُى.

ؤيةؾ صاُاياْ هةًَيزة هةو باسةوة طوتووياُة:ٓةس ب

َٔ عِ اىَْندؽ ال ثدبىَْنؽ  ش ّْ زواتـة:  ُأْأٍؽ ثبىَيؽٗف ثبىَيؽٗفو ٗا
ِسَيتشيـى هـة خشاثـة     ػَيوةيةكى ثةطِذ، َـةسًاْ بـة ضـاكة بلـة، وة     بة

 بلة، بةآلَ بة ػَيوةيةكى خشاث ُا.

ؤ ز بتشيّ، داخـ ٍسَع ثِ ٍهير اىَقعقٜئِحا با هةوباسةوة طوآ هة ش
ــة        ــى ه ــة ضــاكةكشدْء ِسَيتريي ــةسًاْ ب ــَيواصى َ ــاْ باطــي ػ ضــؤْ بؤً
خشاثةكشدْ دةكـات، وة ضـؤْ باطـى ئـةو طـياةتاُة دةكـات، كـة دةبـآ
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ــآ     ــاْ ثــ ــة، خؤييــ ــة طةوسةءطشُتــ ــةو ئةسكــ ــذةسى ئــ ــاى ئةةاًــ بابــ
بِشاصَيَِيتةوة؟!.

ِْ      }دةَهـآ:   ِٕٜ َعد َٗاىَّدب ََْيُؽِٗف  ٍِددُؽ ِثدبْى َُ اٟ ُْ َُٝند٘ َْْجِردٜ َأ َٝ َْْنددِؽَٗ َُ اْى

َٗال َغِيد       ْٞدَؽ َفدال   ًَدب َشدِهًٞقب َغ ِٔ  َؼِزٞ ْٞد ََب َْٝعُع٘ إَى َ٘اِػًيب َؼِفًٞقب ِفٞ ٞاَل ٍَُز
ٍَُزَيِّددذب َٗال  ًْددب َِّؿاْىَقْيددِت  ََٗز ًبٖٝدد  َظِّٝ ٛب  َِٗشددعَّحب ِفددٜ  َعِهًٞهددب َغا َؼْأ ٍَددخب  َؿا

ِِ َِٗإقَ    واىددعِّٝ ََٗخددوَّ  ِٔ َعددؿَّ  َٔ اىيَّدد َْٗخدد َُّْٗظددَؽحَ َقبِطددًعا ِثددَػِىَل   ِٔ ٍَددَخ ِظِْٝدد  ب
ٍْددِؽِٓ   ٍِْزَثددبَه َأ َٗا  ِٔ َِٗإْزَٞددبَ، ُقددَِّخ َّ َشددْؽِع   ( ِٔ َٗ (ِجِّدد ال   ِثددال ِؼَٝددب،ب 

ََْٕخب ٍَُعا َٗال  َْبَفَقخب  ٍَُهبِضؽب  ٍُ َٗال  ٍَُْبِففب  َْٞؽ  ُٔ َغ ُْ٘ىد ٍُ َق ِْ َُٝطبِى ََّ ٍِ َٗال    
ُٔ َٗ ِفْيَي َ٘اِفِو  ََُو ِثبىَّْ ُٔ اْىَي ُِّ َى ِٔ    ََُٗٝك َْ٘خد ََٗؿالَقدُخ اْى َٗاىؽِّْفدُ   ُْْعَٗثبِد  ََ اْى
َّْندبِؼِٓ  َُٗزْك ْْدَع إ َِّٗه     ُِ اْىُطُيِ  ِع ْْدَع َأ َِ٘ح ِع َْٖه ٍََسُخ ِثدبْى ََُكدب َٗاْى َٗاىزََّثجُّدُذ    

{ٍَؽَّحب
واتة: وة ثَيويظـتة بابـاى َـةسًاْ بـة ضـاكة كـاسء ِسَيتـش هـة (15)

 خشاثة:  

دا كة خـةَهلى بـؤ بـاُك دةكـات،     ُةسَء ُياْ بآ هةوة -2خاكيى بآ، -6
 -1دَي ِسةق ُةبآ،  -1مظة صبشء  -9بةبةصةيى بآ،  -3بة ثةسؤؾء  -4

 -66دادطـــــةسبآ،  -5وةصة نةختـــــةس ُـــــةبآ،  -8وة ُاِسةذةتلـــــةسء 
صاُــا بــآ بــة ًةطــةهة ػــةسعيية َــةسًاُجَيلشاوةكاْء،   -66ػــاسةصابآ، 

ياس بـآ،  ٓؤػـ  -63ثان بآ،  -64بآ تةًاع بآ،  -62مةدة ةكشاوةكاْ، 
بـةو   -61ديِـذاس بـآ،    -61وة هة ئاييِذا بوَيشء توُذء ثتـةوبآ،   -69

-68كاسةػــــى ًةبةطــــتى ِسةصاًةُــــذيى خــــواى صاَيء ثايةبــــةسصء،     

.291ص 6اٟظاة اىشؽعٞخو ج 15
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 -26طةسخظـــتِى ػـــةسيعةتةكةىء،  -65بـــةسثاكشدُى ئاييِةكـــةىء، 
صيِذووكشدُـــةوةى ِسَيباصةكـــةى -26جآبـــةجآكشدُى َةسًاُةكـــةىء، 

ــآ،  ًةبةطــتى  -24بــاصيىء ُةسًلَيؼــيى،  بــةبآ ُياــاقء ِسيــا    -22ب
وة هــةو  -29خؤبةطــةسدا ٓةَهلَيؼــاُياْ ُــةبآ،  -23خــةَهم بــؤِسداْء، 

وة وا ثةطـِذة   -21كةطاُة ُةبآ كة مظةى ثَيطةواُةى كشدةوةيـةتى،  
َٓيــذيىء ًةُــذيى  -21كـة كــاس بةطــوُِةتةكاْء ثةطــِذةكاْ بلــاتء،  

هـــة خشاثـــةدا، وة هـــةكاتى ئةةاًـــذاُى ِسَيتشيـــى  -28ِسةضـــاو بلـــات، 
وة دةبآ "بـةس هـةِسَيتشيى كشدُـى هـة      -25ِسووخؤؾء ئاكاس جواْ بآ، 

ــةكاتى يةكــةَ -46خشاثــة" ًةطــةهةكة طــاغ بلاتــةوة،    وة ثَيويظــتة ه
ٓةَهةدا "هةباباى ٓةَهةكاس" ضاوثؤػيى بلات.

ز طــياةتّء، بَيتوًــاْ صيــاتش هةًاُــةؾ ٓــةْ، 46طــى ش كــة ئةًاُــة
يى ئةوةدا كة ِسابـشد، ِسةَتـاسء ٓـةَهعء    ئِحا ئةطةس بَيتء هةبةس ِسؤػِا

كةوتى طـشووثء ِسَيلخـشاوة ثـةِسطريةكاْء، طـةهَيم كةطـى ديلـةؾ كـة
ز بةطــةس اىكدديٍ اىظدبىر ًوصايــةدةى ػــوَيِلةوتِى ثَيؼــيِى بــاؾ ش

ــشاوى      ــةت ِسَيلخـ ــذةيّ، بةتايبـ ــةن بـ ــة ًةذـ ــةْ، هـ ــوَهٌاُاُذا دةكـ ًظـ
ةكاُيـاْ،  ز، بؤًاْ دةسدةكةوآ كة صؤسبـةى  طـياةتء ِسةَتاس  ظاعد  ش

-درء ثَيطةواُةْ هةطةَي ئةو طياةتء ئاكاساُةدا، كة صاُاء ثَيؼـةواياْ  
بةًــةسجياْ طشتــووْ، بــؤ كةطــاَُيم كــة  -هةبــةس ِسؤػــِايى ػــةسيعةتذا

ــةةاَ دةدةْ، ٓــةس       ــة ئ ــة خشاث ــةٓى ه ــة ضــاكةء، ُ ــةسًاْ ب ــةسكى َ ئ
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بؤيةؾ هة جياتى ئةوةى كاسةكةياْ ببَيتة ًايـةى صيـاتش هـة خـواو هـة      
ــة      ئيظــالَ ــاكبووُياْ، بؤت ــةَهتاو ض ــتِةوةى خــةَهمء كؤً ــم خظ ُيضي

ًايةى بَيضاسيىء ُيتةساُيياْء، بتشة دووس خظـتِةوةياْ هـة ئيظـالَء    
بةدبني كشدُياْ بةساُبةسى.

ئةوةؾ ػتَيلى ئاػلشاو بةسضاوة، هة ٓةًوو ئةو ُاوضاُةدا كـة ئَيظـتا   
بـةِسَيوة   هة رَيش ِسكَياياُذاْء، بة ذيظـاب: ذـوكٌى ػـةسيعةتياْ تَيـذا    

 دةبةْ!.
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 ئالَقةى حةوتةً
حوكىسِاٌي وطولَىاٌاُ، ٌابآ بةبآ ئاطادازيىء 

زِةشاوةٌديى وطولَىاٌاُ، دابٍسآ
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ــتييذا درء    ــةسعيىء، هةِساطــ ــةت ػــ ــةِسةَتاسة بةِسواَهــ ــة هــ ــةكى ديلــ يــ
بـة ٓؤياُـةوة ثـَيؽ ٓـةًوو     ز،كة ظاعد  ثَيطةواُةى ػةسعييةكاُى ش

ــشووثء ِسَيلخــشاوة ثــةِسطري ش   زء تَيجةِسَيِــةسةكاُى ديلــة  ٍزـددؽفط
ز بوو، بؤ طةسجةَ ًظوَهٌاُاُى ضيٞهدخ كةوتؤتةوة، ًةطةهةى داُاُى ش

ز 6096606660666دُيا، كة ئَيظـتا رًاسةيـاْ هـة ًويـاسء ُيوَيـم ش     
ــشة تةُا   ــوَهٌاُاْء، بتـ ــذيى ًظـ ــةبآ ِساوَيـــزء ِسةصاًةُـ ــاتشة، بـ ــةت صيـ ُـ

 ئاطاداسكشدُةوةػياْ!

كة بَيتوًاْ ئةو ٓةَهوَيظتء ِسةَتـاسةى ئـةو ِسَيلخـشاوة، وةن صؤسبـةى      
ٓةَهوَيظتء ِسةَتاسةكاُى ديلةياْ، ػـتَيلى ثـووءء ُاػـةسعييةء، ًـاَهى     
مةَهبــــةء طــــةس بةخاوةُيــــةتى، وة صاُايــــاُى ٓاوضــــةسخيؽ بــــةبآ  

 ِسةَتـاسةى ِـةياْ هـةو  ٓةَهوَيظـتء    ز ِسةخثدعُٗ اقدزثْب،  ٓةآلواسدْ ش
اإلرسددبظ) ئــةو طشووثــة طشتــوةء، بــة ُاػــةسعيياْ داُــاوة، بــؤ رووُــة:

  ِ بةساُبـةس:   ـوٕد 6349/ ؼٍؼدبُ/  9 هـة: ( اىيبىَٜ ىييَدب، اىَكديَٞ
ــةو  4/1/2663 ــةوةى ئــــــ ــةكياْ وةن ِسةتلشدُــــــ ص،دا بةياُِاًةيــــــ

صاُايـاُى   ز دةسكـشدوة، ٓـةسوةٓا صؤسى ديلـة هـة    ظاع ٓةَهوَيظتةى ش
ئــــةو ِسةَتــــاسةى ئــــةو ِسَيلخشاوةيــــاْ بــــة ًوعتةبــــةسى ٓاوضــــةسخ، 

ُاػةسعيىء ٓةَهةيةكى طةوسة داُاوة.

ئِحا ًِيؽ هةو باسةوة بة ثَيويظتى دةصاة ضةُذ خاَهَيم بةًةِسوو:
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ــةكى شررية  يةكــةً: تاكــة ضةزضــاوةى زِةوايــةتيى [  ي ِــةز يةوازةي
 ضياضيى، خةلَكة:

ات بـــة بـــةَهآ هـــة ئيظـــالًذا تاكـــة اليـــةَُيم بتواُـــآ ِسةوايـــةتيى بـــذ  
مةواسةيةكى طياطيى: ذضبء ِسَيلخـشاو، دةوَهـةت: خـةَهمء جـةًاوةسة،     

 ضوُلة:  

ــةكاْ ش   -6 ــةًوو دواُذُـ ــةى  ضـبثدددبدٓـ ــة هةواُـ ــاْ، جتـ زى موِسئـ
كــشاوْ، ِسوويــاْ هــة    ِساطــتةوخؤ ئاِساطــتةى ثَيغةًبــةسى خــوا    

خةَهمء جةًاوةسةو، تةُاُـةت جـاسَيليؽ خـواى كاسبـةجآ، ِسووى     
بـــــــــــــــــــــةتى وةن: ُةكشدؤتـــــــــــــــــــــة توَيـــــــــــــــــــــزَيلى تاي

ــاْش ــاْشعيَددددددددب،صاُايــــــ ــؽ ٍكددددددددئ٘ىِٞز،بةسثشطــــــ ز، ِسيــــــ
ز، بؤ وَيِة: شٞ٘شطجيياْش

 .البكزةچہ  ...ڱ  ڱ  ں  ںچ  -6

.النشاءچڦ   ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  -2

 .الصفچڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ    ...چ -4
خواى صاُاء تواُا ِسايتةياُذوة،كة طةسجةَ كاسوباسى ًظـوَهٌاُاْ، ء   -2

ز، ء دةوَهةت، ثَيويظتة بة ٍدزَعزبّ،ء كؤًةَهتا شَبعخخكؤًةَي ش
ثشغء ِسا بةيةكذى كشدْء، ِساوَيزى َُيواْ خؤيـاْ بـآ، ضـوُلة خـواى     
ــوَهٌاُاُذا، كاسوبــاس       ــَوةتة طــةسةكييةكاُى ًظ ــةجآ هةباطــى خةط كاسب
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 ،بةِساوَيز بةِسَيوةبشدُى بِشواداساُى، كشدؤتة خةطـَوةتَيلى طـةسةكيياْء  
ز اىظدالح ٗاإلّهدبي  ُوَيزء طاًاْ بةخؼيِةوة ش خظتووػيةتة َُيواْ

 كـــة ديـــاسة ُوَيـــز ثايـــةى ًةعِـــةويى ًظـــوَهٌاُةتيىء، ًـــاَيء طـــاًاْ
ــز    ــة ِساوَيــ ــاس بــ ــادديىء ئابووسييــــةتىء، كاسوبــ بةخؼــــني ثايــــةى ًــ

ڳ  ڱ  چ : بةِسَيوةبشدُيؽ،ثايــةى كؤًةآليــةتيىء طياطــييةتى

نالشووورر چڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

٨٣ 
هة ئاَهقةى طَييةًى ئةَ صةريةيةدا طوَاْ: ثَيغةًبـةسى خـوا    وةن -4
 ز هة ٓـةسدوون ثـةةاُى يةكـةَء    ٝثؽةٓةتا ُوَيِةساُى ػاسى ش

زياْ بة خؤىء بةسُاًةكـةى  شؽعٞخزدا ِسةوايةتيىشاىيقجخدووةًىش
كةى ِسابتةيـةُآ، ضـوُلة ِساطةياُـذُى    ُةدا، ُةيتواُى مةواسة طياطـيية 

مةواسةى طياطيى هة ئيظالًذا، وَيِشايى ِسةوايةتيى ئامسـاُيىء خـوايى،   
ثةكى هةطةس ِسةوايةتيى صةًيِيىء خةَهلييؽ كـةوتوة، ضـوُلة ًـاداَ    
هة ئةطَوذا، مةواسة طياطييةكة بؤ خضًةتلشدُى خةَهلة، دةبآ خؤيـاْ  

 بِشياسى هةطةس بذةْء ثَيى ِساصى بّ.
ز"خـوا  عَدؽ ثدِ اىطـدبة   شؿـريس اهبخـاسيزدا ٓـاتوة كـةش     هة -3

ــةوة      ــةتيى ثَيذساُـ ــةتى خةهياايـ ــةباسةى بةيعـ ــآ" هـ ــى ِساصى بـ هَيـ
ِْ } نًظــوَهٌاُاْ، طوتوويــةتى بةكةطــَيم، بــةبآ ِساوَيــزكشدْ بــة ََدد َف

َِ َثبََٝع َؼُخاًل َِٞ َُْكِي ِْ اْى ٍِ ٍَُشَ٘ؼحب  ِْٞؽ  َٗال     وَعَيٚ َغ  َ٘ ُٕد َفدال َُٝزدبَثُع 
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ُْ ُْٝقَزالاىَِّػٛ  ُٔ َرِرؽًَّح َأ {َثبََٝي
، واتة: ئِحا ٓةس كـةغ بةيعـةتى    (16)

شخةهياايةتيىز بةثياوَيلذا بةبآ ِساوَيزكشدْ بـة ًظـوَهٌاُاْ، بـا    
كـةغ ػــوَيِى ُةكــةوآء، دَهِيــا ُــةبآ كــة  خؤػــيىء ئــةوةؾ كــة  

 بةيعةتى ثَيذاوة، ُةكورسَيّ!
امبةصسآ،بـةبآ  كةواتة:ٓةس مةواسةيةكى طياطيى بة ُاوى ئيظـالًةوة د 

ِساوَيزكشدْ بة ًظوَهٌاُاْء ِسةصاًةُذيياْ،بة مةواسةيةكى ُاػـةسعيىء  
ُةصؤنء بآ خَيش دادةُشآ، ٓةسُاووُيؼاَُيلى ٓةبآ!  

دووةً: دةولَـةتى خيالفــةت، لةضـةزدةوى ضــواز خةليشـة زِاشــيدةكاٌدا،    
"خواليَياُ زِاشى بآ" ئةً حةوت تايبةمتةٌديياٌةى ِةبووُ: 

ةطـَيلى خـاوةْ كةطـايةتيىء ُـاوداسء ُاطـشاوى َُيـو       ز كضيٞهخش – 6
ًظوَهٌاُاْ بووةء، ًظوَهٌاُاْ هة َُيـو خؤياُـذا ثَييـاْ باػـييّ  بـووة،      

أثدد٘ ثنددؽهــةِسووى ديِــذاسيىء دُياداسييــةوة، بَيتوًــاْ ٓــةسكاَ هــة: ش 

ز "خوا هَيياْ ِساصى بآ" بةو ػَيوةية بووْ.عيٜ ٗعَؽ ٗعثَبُ ٗ

طؼتيىء بةتايبةت مظة ِسؤيؼتوواْء  طةسجةَ ًظوَهٌاُاْ بة – 2
ــاووتوَيى صؤس،      ــؤء ت ــزكشدْء طاتؤط ــاؾ ِساوَي ــاْ، ث ــوآ هَيترياواُي ط

أثد٘ خةهياةياْ ٓةَهذةبزاسد، ئةوةؾ هة ٓةَهبزسادُى ٓـةسكاَ هـة:ش  

 شعٌــشزيؽ وة زدا صؤس ِسووُــة،عثَددبُ ٗ عيددٜ ٗ عَددؽ ثنددؽ ٗ

ُٔ اىُج 16 ُّٛ ثؽقٌن )َأْضَؽَخ (.1846َطبِؼ
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ــِياس  زثندددددؽ ثددددد٘شأ ــةُيا ثَيؼـــ ــووإقزدددددؽاذش تـــ وة  ،زى كشدبـــ
 زاثددِ رَٞٞددخُيؽ ثَييــاْ ثةطــِذ بــوو، ئةطــةسُا وةن ش ًظــوَهٌاُا

طوتوويةتى، ئةطـةس ًظـوَهٌاُاْ  ثَيـى ِساصى ُـةبووباْء بةيعـةتياْ      
ُـةدةبوو بـة    زأث٘  ثندؽ ش ثآ ُةكشدباية، تةُيا بة ثَيؼِياسةكةى

.(17)ذوكٌِشاُى ًظوَهٌاُاْ

ىَدب ثدبَٝي٘ٓ و ٗمػىل عَؽ طدبؼ إٍبٍدبً  ش ئةًةؾ دةمى مظةكةيةتى:

ٌَّ ىٌ َُْٝهَِّٗأؿبع٘ٓو  َْٖع أثٜ ثنؽب فٜ عَؽ ىٌ َِٝظْؽٗى٘ ُقعَِّؼ َأّ  ػٗا َع

ــى إٍبٍدددددًب. ــة كتَيبـــ ــاياُى باطيؼـــ َْْزقدددددٚ..() :.ز ػـــ َُ ــوستلشاوة  اى كـــ
ز يــة، كــة اثددِ رَٞٞددخش ىزٍْددبٕح اىكددْخ اىْج٘ٝددخز ى شٍطزظددؽش
 ز ئاًادةى كشدوة.اىسبفال اىػٕجـٜش

ُى خةهياــةوة، هــة ِساوَيــزكشدْء هَيلؤَهيِــةوة هــة بــاسةى ٓةَهبــزاسد – 4
كــةؾء ٓةوايــةكى ئــاصادء طةسبةطــتذا بــووةء، ٓــيض كــةغ ثــةُاى
ُةبشدؤتـــة بـــةس ٓةِسةػـــةء طوِسةػـــةء ضـــاو طـــووسكشدُةوة، ء جـــاى 

كوػ،ء بِشيّ! 

ذـــوكٌى خيالَـــةت ًايـــةى يـــةكِشيضيىء تـــةبايى ًظـــوَهٌاُاْء،  – 3
ــاراوةء     ــشء خؤػــيىء عيــضصةتء ٓةيبــةتياْ بــوو، ُــةن كَيؼــةء ئ خَي

وَيِِشَيــــزيى، جتـــــة هــــة كَيؼـــــةى َُيــــواْ خةهياـــــةى    كوػــــتاسء خ 

.12مالً إٔو اىؽفغ ٗاإِلعزؿاهن ص و فٜ ّقغاىَْزقٚ ٍِ ٍْبٕح اإِلعزعاه 17
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زء ُةياسةكاُى، كة بَيتوًـاْ دةطـتى ثيظـى  ُاذـةصاُى     عيٜضواسةَش
زو ٍيبٗٝدددددخئـــــاراوةطَيِش، وَيـــــِشاي طِووسػـــــلَيِيىء يـــــاخييبووُىش

كؤًـةَهى   زاىهئدخ اىجبغٞدخ  ش بـة  اليةُتشاُي، كة ثَيغةًبـةسى خـوا   
ؼٗآ ٍكديٌنزاىجبغٞدخ  رقزو عَبؼًا اىهئدخ ياخييبواْ، ُاوى بشدووْ: ش

كــــة ديــــاسة   واتــــة: ثَيــــِشي ياخييــــاْ عــــةماس دةكــــورْ،     ،1294
زةوة ٍيبٗٝخش زدا هةاليةْ طوثاىطهِِّٞزيؽ هة جةُتى شعَبؼش

ز، ِسؤَهـى كاسيتـةسى ٓـةبوو    ض٘اؼجش كورسا، وة طةس كَيَى تَيتةيؼتِى
 هةو ئاراوةيةدا، كة خةهياة تَييذا بآ خةتابوو.

وَهٌاُاْ بةخؤػـراَهييةوة، هـة بـّ ضـةتشى     ئةو كاتة طةسجةَ ًظـ  -  9
تَيلـــِشاي  ،خيالَةتــذا ذةوابووُــةوةو، طـــَيبةسى مــةواسة طياطــييةكة    

ًظوَهٌاُاُى طشتبووةوة.  

ــاصى      – 1 ــةس ِسَيبـ ــةكشدةوة، هةطـ ــتيىء بـ ــيذة بةِساطـ ــةتى ِساػـ خيالَـ
زبــوو، هــة ٓــةًوو ِسووَيلــةوة، عيددٚ ٍْٖددبج اىْجدد٘حثَيغةًبةسايــةتيىش

ةَهــةكشدْ هةطــةَي ُاًظــوَهٌاُاُى ٓاووآلتييــذاو،  بةتايبــةت هــةِسووى ًاً
ــوا   ــوو بـــــؤ  وةن ضـــــؤْ  ثَيغةًبـــــةسى خـــ ــوا بـــ : بـــــةصةيى خـــ

ِ  جئاُيياْش ز، خةهياـة ِساػيذةكاُيؼـى وا بـووْ، وة    ؼزَدخ ىييدبىَٞ
جياواصيياْ بـة ًظـوَهٌاْء ُاًظـوَهٌاْ ُـة      يذا،هة ًاَةكاُى ٓاووآلتَيتي

ٌ ٍدب ىيَكديَِٞوىٖد ش: دةكشدء، بـة ثَيـى َـةسًوودةى ثَيغةًبـةس     
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 ،واتــة: ًظــوَهٌاُاْ ء ًاََيليــاْ ٓةيــة ز،ٗعيددٌٖٞ ٍددب عيددٚ اىَكدديَِٞ
ئـــــةواُيؽ ٓةياُـــــةو، ء ئـــــةسكَيم هةطـــــةس ًظـــــوَهٌاُاُة، هةطـــــةس  

 .(18)ئةواُيؼة

زُاطـشاوة، ئاًـاُخء بـةٓا    اىطالفخ اىؽاشعحهةو دةوَهةتةدا كة بة ش -1
اساًيىء بةسصة ػـةسعييةكاُى وةن: دادطـةسيى، يةكظـاُيى، ئـاصاديى، ئـ     

ــاْء   ــووُى ريـ ــةسةو ثَيؼطـ ــةكشدْء بـ ــةوةسيى، طةػـ ــاييؽ، بةختـ  ئاطـ
طــوصةساْ، ٓةسضــى صيــاتش بةوبووُــةوةى صاُيــاسيىء صاُظــت، صيــاتش       
ــِشاي صيــاتش هــة خــواء ئيظــالَ   ضةطــجاُى ئاكــاسء ِسةوػــتى ثةطــِذ، وَي
ــة دىء، وةن ًــاُتى       ــةَهمء جــةًاوةس، ٓاتبووُ ــم بووُــةوةى خ ُيضي

ضواسدة دةدسةوػاُةوة.

ظٗىدددخحـــا ديـــاسة مةواسةيـــةكى طياطـــيى ُـــاو هـــة خـــؤى بِـــآش       ئِ

زدةبــآ ٓةوَهبــذات، ئــةو ذــةوت تايبةَةُذييــةى كــةَء صؤس  اىطالفددخ
 تَيذابّ، بؤ ئةوةى تةُيا ُاوى بآ َُيوةِسؤن ػيعاسى بآ كشداسُةبآ!.

ضيَيةً: ِيض دةييَكـى يوِزئـاُء ضـوٌٍةت ٌيـة كةلـة ضـةز وطـولَىاٌاٌى
ى ضياضيياُ داوةشزاٌد، لـةزِووى فـؤزًِء   ثيَويط  بكات، ِةزكات يةوازة

:ٌاو وٌيشاٌةوة، كؤثـى خيالفةتى زِاشيدة بكةٌةوة

.اىٚ اىْدؽاُ( )ّكطزبُ ٍنز٘ة اىْجـٜ و 688اهللو ص اى٘ثبئ  اىكٞبقٞخ ٍسَع زَٞع 18
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 ديــاسة ٓؤكــاسى ًــوهضةَ ُــةكشاُى ًظــوَهٌاُاُيؽ، بــة دووبــاسةء كــؤثى  
كشدُــةوةى ئــةو ػــَيواصة ذوكٌِشاُييــةى ئــةو ِسؤرطــاسة،    زإقزْكددبشش

ــؤِسَء ػــَيوةءُاو و ُيؼــاُةوة    ــةِسووى َ ــةِسووى َُيوةسِ -ه ــةن ه  -ؤكــةوةُ
      ْ  ئةوةيـــة كـــة بـــواسى ذـــوكٌِشاُيى، هةباصُـــةى ٓـــةَهعء كةوتـــةكا

ــذا دةطـــتلشاوةيىء ِسةواييـــة،    زاىَيدددبٍالدش ــة تَييـ ــة، كـــة بِا ـ دايـ
زةوة، كةبِا ــة ىيجددبظادبةثَيطــةواُةى بــواسى خواثةسطــتييةكاْ شا  

ــاسةوة      ــةو بـ ــاْ هـ ــةوة، وةن صاُايـ ــة دةمةكاُـ ــة بـ ــذ بووُـ ــذا ثابةُـ تَييـ
ةبِؼاىّشد  َِِعد  َظَؼَٗ بٍَ الَِّإ اىَسْظُؽ اِدبَظَجٜ اىِيِف ُوْطاأَلش طوتووياُة:

ََٗر ُٔو  بؼة اىّشد  َِِعد  َظَؼَٗ بٍَد  الَّخو ِإبَزد َثاإِل اِدبَظَجٜ اىِيِف َوْطاأَلشؽٝي

ُِٔؽْسَر َُ ٓةسبؤيةؾ دةبيـِني هـة ٓةُـذَيم وسدةكاسييذا،ػـَيواصى      (19)زٝ
اواص ٓةسكاَ هة ضواس خةهياة ِساػـيذةكاُيؽ،هة ٓـى ئـةواُى ديلـة جيـ     

ــة ٓــؤى طــؤِساُى ٓــةيء ًــةسدء عــوس ء عــادةتى طياطــيىء      بــووة، ب
كؤًةآليةتيى كؤًةَهتايةكاُةوة.

بةَهآ، بَيتوًـاْ ًظـوَهٌاُاْ هةطـةسياْ َةِسصة،كـة ٓـةوَهى داًةصساُـذُى       
مةواسةى طياطيى بـذةْ، تـاكو بتـواُّ ياطـاكاُى ػـةسيعةت ٓـةًووياْ       

 ثيادة بلةْ.

.661-669أط٘ه اىهقٔ اىََٖخو عجعاىؽزَبُ ثِ ّبطؽاىكيعٛ. ص 19
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وةن هـة بـةسطى يةكةًىشئيظـالَء    -وةئةوة هةطةس ًظـوَهٌاُاْ َـةِسصة   
ــزيى بامســاْ كــشدوة  كــة ٓــةسكات طــَيبةسى   -دةوَهةتــذاسييزدا بــة دسَي

دةوَهــةتى خؤياُيــاْ، بةطــةسةوة ُــةًا، ٓةوَهبــذةْ بِيــاتى بَِييِــةوةء، 
ٓـــــيض كـــــات بـــــآ مـــــةواسةء دةطـــــةآلت ُـــــةبّ، بـــــةآلَ بَيتوًـــــاْ 

ــذش ــةصًووُى    ٍُْيدددَؿًثابةُـ ــَيواصء ئـ ــةن ػـ ــوَهٌاُاْ بةيـ ــى ًظـ زكشدُـ
ٌِشاُييــةوة، كــة ئــةويؽ ٓــةسصادةى َيلــشء ٓؤػــى بةػــةس بــووة،  ذوك

ــؤ ٓـــةبووُى مـــةواسةء ــت بـــووُى ٓةوَهـــذاْ بـ ــاواصة هـــة ثَيويظـ جيـ
 دةطةآلتَيلى ئيظالًيى طِووسداس، ياْ َشاواْ، ئةطةس بتوةآ!

تاكة فةزووودةيةك لة بازةى خيالفةتةوة:

إعدددبظح زندددٌ ش ئةواُـــةى صؤس باطـــى طَيِشاُـــةوةى ذـــوكٌى خيالَـــةت

ــة   زىطالفدددخا ــة تاكـ ــ،، كـ ــة دةبةطـ ــةَ َةسًوودةيـ ــت بـ ــةْ، ثؼـ دةكـ
ِْ } َةسًوودةيــة هــةو بــاسةوة: َْٝهددُخ َقددبَه َؼُقددُ٘ه اهلِل َعدد ُُ  ُزَػ َرُندد٘

 َُ ُْ َرُند٘ ُٔ َأ ٍَب َشبَ، اىيَّ  ٌْ َُّ٘ح ِفُٞن َٖدب     واىُُّج ُْ َْٝؽَفَي َٖدب ِإَغا َشدبَ، َأ َّ َْٝؽَفُي  وُثد

ُُ ِضاَل ٌَّ َرُن٘ ُْْث ٍِ َّحِ َفخ  َعَيٚ  َُ      و َٖبِج اىُُّْجد ُْ َرُند٘ ُٔ َأ ٍَدب َشدبَ، اىيَّد  ُُ َفَزُند٘

َٖب ُْ َْٝؽَفَي ُٔ َأ َٖب ِإَغا َشبَ، اىيَّ َّ َْٝؽَفُي ٍَدب   وُث  ُُ ٍُْيًنب َعبػاب َفَُٞن٘  ُُ َّ َرُن٘ ُث

َُ ُْ َُٝن٘ ُٔ َأ َٖدب   وَشبَ، اىيَّ ُْ َْٝؽَفَي َٖب ِإَغا َشدبَ، َأ ٌَّ َْٝؽَفُي ٍُيْ   وُث  ُُ َّ َرُند٘ ًندب  ُثد

َُ ُْ َرُن٘ ُٔ َأ ٍَب َشبَ، اىيَّ  ُُ َٖب  وَخْجِؽًَّخ َفَزُن٘ ُْ َْٝؽَفَي َٖب ِإَغا َشبَ، َأ ٌَّ َْٝؽَفُي ُث

َِّح َٖبِج اىُُّْج ْْ ٍِ ُُ ِضَيبَفًخ َعَيٚ  ٌَّ َرُن٘ {ُث
(20)  

.ِ َكَز ُٓبُظَْْقرييٞ  شيٞت األؼّ ٗؽن ِإ (985=6) نؽقٌثع ََْزَأ َُٔخَؽْضَأ 20
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ــذا     ــة َُيوتاُــ ــةتيى هــ ــةوآ ثَيغةًبةسايــ ــوا بيــ ــذةى خــ ــة: ئةوةُــ واتــ
سآ، الى دةبـــات، ئِحـــا دةًَيَِيتـــةوة، دوايـــى ٓـــةسكات ويظـــتى ال يبـــة

جَيِؼيِايةتيى دةبآ بـة ثَيـى ِسَيبـاصى ثَيغةًبةسايـةتيى، وةٓـةتا خـوا       
بيــةوآ دةًَيَِيتــةوة، ئِحــا ٓــةسكات خــوا ويظــتى اليبــةسآ، اليــذةبات، 

ى طــتةًلاساُة دةبــآء بــةسدةواَ دةبــآ، تــاكو خــوا  يئِحــا ذــوكٌِشاَُيت
ةبات، ئِحـا  بيةوآ دةواَ بلات، ثاػاْ ٓـةسكات ويظـتى الى ببـات، اليـذ    

ى خؤطجَيِةساُة دةبآ، وة ٓةتا خوا بيـةوآ دةواَ دةكـات،   يذوكٌِشاَُيت
ثاػاْ ٓةس كات ويظـتى  الى ببـات، اليـذةبات، دوايـى خيالَـةت دةبـآ       

 هةطةس ِسَيباصى ثَيغةًبةسايةتيى.  

ــتء       ــةسًوودةُاغ ًؼ ــاُى َ ــة صاُاي ــةَ َةسًوودةي ــة ئ ــاياُى باطيؼ ػ
ء، ئةو ثةِسةكةى بة جؤسى بـاؾ  ًِشياْ هة باسةى طةُةدةكةيةوة ٓةية

زى دادةُــَيّء، بــةوجؤسة َةسًووداُــةؾ ذــوكٌَيلى طــةوسةء  زكددِش
بــآ بــؤ  زٍُْيددِؿًش كــة ثابةُذكــةس-طشاُــى وةن طيظــتةًى خيالَــةت  

ــذا    ــةًوو ِسؤرطاسةكاُ ــة ٓ ــوَهٌاُاْ، ه ــةوةء   -ًظ ــجآ.ئةوة هةاليةك ُاضةط
هةاليـــةكى ديلةػـــةوة: ئـــةو دةمـــة ٓـــيض َـــةسًاَُيلى تَيـــذا ُيـــة بـــؤ 

زة بة دآاتوو.إضجبؼش ظوَهٌاُاْء، تةُيا ٓةواَهذاًْ

ِحا هةِساطـتييذا ئةطـةس وةن واميعـيؽ تةًاػـاى جئـاُى ئيظـالًيى       ئ
بلةيّ، بة ٓةًوو دةوَهةتء مةواسة طياطييةكاُيةوة، دَهِيا دةبـني كـة   
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ئةطــةس بويظــيآ طــةسجةَ ًظــوَهٌاُاْ هةيــةن مــةواسةى طياطــييذا       
كؤُايـــذِساَهيى يـــاْ َيـــذِساَهيى  كؤببِـــةوة، دةبـــآ بـــري هـــة طيظـــتةًى

[ ّظبً اى٘الٝدبد ] بلشَيتةوة، كة صؤس ػَيوةى طيظتةًى وياليةتةكاْ
 دةكات، كة كاتى خؤى دةوَهةتى ئيظـالًيى هـة ٓـةس ثَيـِخ ضـاخةكاُى:     

ــوا  ] ــةسى خـ ــةكاْء،  ثَيغةًبـ ــيذةكاْء، ئوًةوييـ ــة ِساػـ ء، خةهياـ
 ْ ــةكا ــةِسَيوة ضــووةء،   [عةبباطــييةكاْء عومساُيي ــآى ب ػــتَيلى دا ث

ــاًؤ ــواسى     [غؽٝددت] ُ ــة ب ــالًيى، ه ــةصًووُى ئيظ ــةكوتووسء ئ ــة ب ُي
.ذوكٌِشاُييذا

ضوازةً:  يةوازةكةى )دا ش( ٌة دةولَةتى ئيطالويية ٌة خيالفةت:

هةبةس ِسؤػِايى ى ئةوةدا كةهة طآ خاَهى ثَيؼوودا، ِسابشد، دةَهـَيني: 
اىعٗىددددددخئــــــةو مــــــةواسة طياطــــــييةى كــــــة ِسَيلخــــــشاوىش 

ــة اإلقددالٍُٞخ ــشاو ب ــةتى    زظاعدد ش زُاط ــةُاوى دةوَه ــذوة، ب ِسايتةياُ
خيالَةتــــةوة، ٓــــيض ِسةوايةتييــــةكى ُيــــةء، هةطــــةَي بِةًايــــةكاُى  

ػةسيعةتذا تَيلترياو و ُةطوةاوة، ضوُلة:  

يــةن: ُــةن ٓــةس ثــشغء ِساوَيــزياْ بــة تَيلــِشاى ًظــوَهٌاُاْء ًؼــووس    
ْ بــةو خةَهلــة كةًــةؾ خؤساُيــاْ ُــةكشدوة، بــةَهلو تةُاُــةت ِساوَيــزيا
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ُةكشدوة، كة مةواسة طياطييةكةياُياْ هةطـةس طـةس صةًيِةكـةياْ، هـة     
بِيات ُاوة!   ذا،طوسياء عَيشام

دوو: مةواسةكــةياْ ٓــيض كــاَ هــةو ذــةوت تايبةَةُذييــةى كــة هــة
 دةوَهةتى خيالَةتى ِساػيذة ٓةبووْ، بووُياْ ُية:

ــشاوةء،  زثنؽاىجرددعاظٛ أثدد٘ش -6 ــةكى ُةُاط ــة باباي ــيض  ٓ ــتا ٓ تا ئَيظ
ــايةتييةكى ئيظــالًي  ــشاو  كةط ــة ثَيل ــةكى ًتٌاُ ــةس،  وىء صاُاي ًوعتةب

ــاُى:       ــةكشدوة! ي ــى ُ ــةت طتايؼيؼ ــشة تةُاُ ــتترييى، بت ــةس ثؼ ــةن ٓ ُ
ثَيؼـيِةيةكى واى ُيــة واى هَيبلــات ػايظـتةى ئيذديعايــةكى وا طــةوسة   

اىعٗىدخ اإِلقدالٍٞخبآ، بؤ ُاطيِى صياتشيؼى واباػة طةسةى كتَيبـىش 

زبـذسآ، كـة   أثٜ عجعاهلل ٍسَدع اىَْظد٘ؼ  ش زىسقٞقخ ٗاىٌٕ٘ثِٞ اى
زبــووةء هــة ُيضيلــةوة ثنددؽ اىجرددعاظٛ أثدد٘)ُووطــةسةكةى ًاًؤطــتاى 

دةيِاطآ.

بَيحتة هـة  -كة ئةو ثةِسةكةى  ضةُذ ٓةصاس كةطَيلّ -ئةو ِسَيلخشاوة -2
خؤيــاْ ِساوَيــزياْ بــة ٓــيض كــةغ ُــةكشدوة بــؤ كاسةكــةياْشداُاُى

ــة ذا  ــةَ   خةهياــة!ز، ئِحــا ه َهَيلــذا كــة رًــاسةى تَيلــِشاي ًظــوَهٌاُاْ ه
زى ئةُـذاَء  ّكدجخ ش ِسؤرطاسةدا، هـة ًويـاسو ُيوَيـم صيـاتشة، ئايـا ِسَيـزة      

زهة َُيـو ئـةو ٓـةصاسء ثَيـِخ طـةد      ظاع ش اليةُتشاُى ئةو ِسَيلخشاوة
زدا،طةدا ضةُذةء، بة ء ذةمَيم، بـةبآ  6096606660666ًويؤْ ش
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،ذوكٌِشاْء خةهياـةياْ بـؤ دادةُـَيّ،    ئاطاداسيىء ِساوَيزء ِسةصاًةُذيياْ
 ئةويؽ بابايةكى ُةُاطشاو؟!!

داُــاُى ئــةو بــةُاو خةهياةيــة، ُــةن ٓــةس هــة كــةؾء ٓةوايــةكى    - 4
ئاصادء طةسبةطتذا ُةبووة، بةَهلو هة كةؾء ٓةوايـةكى ثـِش ٓةِسةػـةء    

ى وا دا بـووة، كـة   -بتشة كوػ،ء بـِشيّء ػـَيواصى ئةًِيياُـة   -طوِسةػة 
ةطةَي ٓى ِسرَيٌة تاكِشةو و ديلتاتؤسةكاُذا ُةبووة.ٓيض جياواصيى ه

ئـــةو مةواسةطياطـــيية، ُـــةن ٓـــةس ًايـــةى تـــةبايىء يـــةكِشيضيى   - 3
ًظوَهٌاُاُى رَيش ِسكَياـي ُـةبووة، ء هـة طـووسياء ء هـة عَيـشاق، بـةَهلو
ٓؤكاسى كوػتاسَيلى َُيوخؤيى  صؤسء، ئاراوةء ئاَهؤصييةكى بَيِشةصا بـوو،  

اًة!  كة ئَيظتاؾ بةسدةو

وةن ثَيؼـــييؽ بامســـاْ كـــشد: ئـــةو مةواسةيـــةء ئـــةو بـــةُاو        – 9
خيالَةتــة، ُــةن ٓــةس طــةسجةَ ًظــوَهٌاُاُى هــة رَيــش طــايةى خؤيــذا  

صةًيَِيلى هَيم  طةس ُةذةواُذؤتةوة بة خؤػراَهييةوة، بةَهلو  هةطةس
دابــِشاو و ثطــِش ثطــِشى بةػــَيم  هــة طــووسياء عَيشامــذا، ضــةُذ ًويــؤْ   

خظـتؤتة رَيـش ِسكَياـى  خؤيـةوة، كـة صؤسبـةى  ٓـةسةكةطَيلى  بةصؤس 
صؤسى ئةو خةَهلة، ُةن ٓةس ُاِساصي، بتـشة صؤسيـؽ بَيـضاسء ُيتـةساْء     

ُاِسةذةتّ!
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ــيذة،     -1 ــةتى ِساػــ ــةتى خيالَــ ــيية،ُةن وةن دةوَهــ  ئةومةواسةطياطــ
ُاًظـــوَهٌاُاْ بةِسَيضءذوِسًـــةتء خؤػـــراَهييةوة هـــةرَيش  ، ُـــةيتواُيوة

ــوَهٌاُاُيؽ  طــــايةى خؤيــــذا  ةوَيَِي تــــةوة، بتــــشة ُــــةيتواُيوة ًظــ
 ةوَيَِيتــــــــةوةء، بةُظــــــــبةت ُاًظــــــــوَهٌاُاُيؽ،هة يةصيــــــــذيىء 
ُةؿــِشاُييةكاْ،هة دُيـــادا دةُتـــى دايةوة،ضــيياْ ثَيلشا:هـــة كوػـــ،ء   

بةكؤيوةكشدْء دةسكشاْء.... ٓتذ!
زُـةن ٓـةس بـة    ظاعد  ئةو مةواسة بـةُاو دةوَهـةتى خيالَةتـةىش    -8

: دادطــةسيىء ئـاصاديىء يةكظــاُيىء  ٓـاو ئاًاةــة بـةسصةكاُى  وةن  
ئـــــــاساًيىء ئاطـــــــاييؽء بـــــــة ختـــــــةوةسيىء طةػـــــــةكشدْء  
ــةواُةى      ــت ثَيطـ ــشة ِساطـ ــة دى، بتـ ــذى ُةَٓيِاوُـ ئاوةداُيىء...ٓتـ
ئةوةى بـةدياسيى بـؤ خـةَهلى رَيـش ِسكَياـى خـؤى َٓيِـاوةء، ئةطـةس

ز هة جياتى  رياْء ئاوةداُيى، ثِشؤرةى ظاعد  بَوَيني: ئةُذاًاُىش
ُيياْ ثَييةو، هـة جيـاتى واميعـى ئَيظـتا، هـة ًَيـزوودا       ًةسطء وَيشا

دةريّ، ػتَيلى ِساطتء بة جَيٌاْ طوتوة.
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 ئالَقةى ِةشسةً
كوشسٍى بةٌاِةيى وطولَىاٌاُء ٌاوطولَىاٌاُ، دواى 

ةتسيَ تاواٌةشريك، طةوز
www.alibapir.net
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سة خـــشاثء در بةػـــةسيعةتةكاُى طشووثـــة يـــةكَيم هـــة ِسةَتـــاسة ٓـــة 
ز بشيتيـة  ظاعد  زبةتايبـةتش اىَدَ٘عدبد اىَزـؽفدخ  ثةِسطريةكاْش

ــِووسةكاْ،هةثةُابشدُةبةس      ــةًوو ط ــذُى ٓ ــِشيّء بةصاُ ــ،ء ب ــة كوػ ه
تشطــاُذْء تؤماُــذْء دَهِشةمييــذا،ء بةساُبــةس بــة ُاًظــوَهٌاُاْء، ء      

ــة ئيظــالًيياُة    ــةو طشووث ــوَهٌاُاْء،بتشة ئ ــة ًظ ــةس ب ــة  بةساُب ؾ كةه
ثَيؽ واُذا،درى طتةَء دةطـتذسَيزيى ِسرَيٌـةكاْ، ضـةكياْ ٓـةَهتشتوة!     

 ئِحا ئايا ئةو ِسةَتاسة  هة تةساصووى ػةسيعةتذا ضؤُة؟

با طةسُخ بذةيّ:

يةكةً: ضةٌد ئايةتيَكى يوزِئاُ لة بازةى طةوزةيى تاواٌى كوشسٍى بـة  
ٌاِةيةوة:

www.alibapir.net



 97 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ چ  -6

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 واتـة: هةبـةس ئـةوة    .املائدةچچ  .....ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ 
ِسابــشدز هةطــةس بــةُى ئيظــِشائيوٌاْ ُووطــى كــة: ٓــةس كةطــَيم    شكــة

كةطَيم بلورآ، بَيئةوةى كةطى كوػتبآ، ياْ ئاراوةطَيِشيى هة صةوييذا 
كةطــَيم  كشدبــآ، وةن ئــةوة وايــة تَيلــِشاي خــةَهلى كوػــتبآ، وة ٓــةس 

شهــة ًــةسط دةسبــاصى بلــاتز وةن ئــةوة وايــة،   كةطــَيم بزيةَُيتــةوة
 شهة ًةسط موتاسى كشدبّز. تَيلِشاي خةَهلى صيِذوو كشدبَيتةوة

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  -2

.النشووواءچڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  
ــةوة       ــورآ، ئـ ــم بلـ ــت بِشواداسَيـ ــة ئاُقةطـ ــَيم بـ ــةس كةطـ ــة: وة ٓـ واتـ

دؤصةخة، بـة ٓةًيؼـةيى تَييـذا دةًَيَِيتـةوة، وة خـوا هَيـى       طضايةكةى 
 تووِسة بووةء ُةَشيِى هَيلشدوة، وة ئاصاسَيلى ًةصُى بؤ داُاوة.

لـةبازةى كوشـسٍى    دووةً: ضةٌد فةزوايشسيَكى ثيَغةوبةزى خاتـةً
 بة ٌاِةيةوة:
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ٍَِخ ِفٜ َاىعِّ} -6 ًَ َاْىِقَٞب ْ٘ ـِ َٝ َِ َاىَّب ْٞ ٍَب ُْٝقَؼٚ َث َُّٗه  {ٍَبِ،َأ
(21) 

واتة: يةكةَ ػتَيم كة هة ِسؤرى مياًةتذا، هة َُيواْ خةَهلذا دادوةسيـى  
 هة باسةوة دةكشآ، خوَيِةكاُّ.

ٍَددِخ} -2 ٌْو َمُسْؽ ُْٞن ً  َعَيدد ٌْ َزددَؽا ََٗأْعَؽاَػددُن ٌْو  َ٘اَىُن ٍْدد ََٗأ ٌْو  ٍَددبَ،ُم َّ ِظ َفددِص

ََٕػا  ٌْ ََٕػا ِفٜ َثَيِعُم  ٌْ ِْٖؽُم ََٕػا ِفٜ َش  ٌْ ٍُِن ْ٘ َّ َقدبَهن     َٝ ُٔو ُثد ًِ َرْيُقَّ٘د ْ٘ ِإَىٚ َٝ

ُِٕع اْىَربِئَت َْٕو َثيَّْرُذ  َُٝجيُِّغ اىشَّب  َّ  (22).{اىيٖ

دةجــــــا خوَيِــــــةكاُتاْء طــــــاًاُةكاُتاْء ئــــــابِشوو ء     واتــــــة: ...
ْ، وةن مةدة ـة  (واتة: ٓى ٓةُذَيلتاْ هة ٓةُذَيلتاْاُتاْ )ُاًووطةك

هــة  ،هــة عةِسةَــةعــة بــوو كــة ِسؤرى جوًمةدة ــةبووُى ئــةًِشؤرةتاْ )
هـــةَ ًاُتةتاُــذا، وة ئَيـــوة بـــة ثـــةسوةسدطاستاْ   ذــةجى ًاَهئاواييـــذا( 

دةطةُةوةء، هةباسةى كشدةوةكاُتاُةوة هَيتاْ دةثشطـَيتةوة، دةجـا دواى   
كـة ٓةُـذَيلتاْ هـة طـةسدُى      -يـاْ طـوًِشا ًةبِـةوة   -ًّ كاَش ًةبِةوة 

)ئـةَ مظـاُةَ(    دةيـة، ٓةُذَيلتاْ بذةْ! ئاطاداسبّ! با ئةوةى هَيـشة ئاًا 
.بةو كةطة بتةيةُآ كة هَيشة ئاًادة ُية

َٗ=9<>7) نؽقٌثدددخ َجَْٞشددد ٜثدددَأ ُِاْثددد َُٔخدددَؽْضَأ 21 9َٗ>;8) نؽقٌثدددع ََدددْزَأ(و  (و 6>9;) نؽقٌُّٛ ثدددبِؼَطددداىُج(و 

َٗ::89) نؽقٌث "اىنجؽٙ" ٜف ُّبِئَكاىََّْٗ .(:6;7) نؽقٌث ْٔبَخٍَ ُِاْث(و 

22ٍُ ِٔ   َهزَّ(  ْٞ ُّ ثَعَي ٌ  ثؽقٌن )1331ؽقٌن )ن اىُجَطبِؼ ٍُْكِي َٗ  (.3495(و  
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4- {    ِٔ ِْ ِظْٝدد ٍِدد ُِ فددٜ ُفْكددَسخب  ٍِ َُددْ  ِْ َٝددَؿاَه اى ٍَدد   وَىدد ٌْ ُِٝظددْت َظ ًبٍَددب َىدد

ٍَ {ًبَزَؽا
(23) 

واتة: بِشواداس هة ديِذاسييةكةيذا ٓةس هة َشاواُيى داية، ًـاداَ خـوَيِى   
ُآةمى ُةِسػتبآ.

ٌْ بُفَضب َأٍَ ضَ٘فَأ ُِْإ} -3 ُْٞن َُ َززَّٚ ِإَغا ُؼِئَْٞذ وَعَي َؼُخاًل َقَؽَأ اْىُقْؽ 

ِٔ ْٞ ُٔ َعَي َْٖدُز َُ ِؼْظ، َث ًِِى ًاََٗمب ِٓ  ولِِْقاَل ِْٖؽ ََٗؼاَ، َظ  ُٓ ََّجَػ َٗ  ُٔ ْْ ٍِ َّْكَيَص  ا
َّ اهلِلِث خبؼٓ ََٗقَيٚ َعَيٚ ُٓ ِثبىشِّْؽِكو َقبَهن ُقْيُذن َٝب َِّج ٍَب ََٗؼ  ٍِ ْٞ و بىكَّ

ََ ُٖ ِٗ اىؽََّأُّ ُّ َأ ٍِ ََْؽ َْٗىٚ ِثبىشِّْؽِك اْى ٍِٜب َأ ٍَِٜقبَه  ا {ن َثِو اىؽَّا
(24).

واتـة: ئـةوةى هـة ٓـةًوو ػـتَيم صيـاتش ًةتشطـييٍ هَيـى ٓةيـة بؤتــاْ:
ثياوَيلة موِسئاُى خوَيِذوة، ٓةتا كاتَيم جواُييةكةى ثَييـةوة بيِـشاو،   

اؾ ثؼـتى، وة  ثؼتيواْ بوو بؤ ئيظالَ، هة خؤى داِسُىء َِشَيـى دايـة ثـ   
 ؼــَيشى هــة دساوطــَييةكةى دةطــتذايةء، تؤًــةتباسى كــشد بــة ػــرين،  

ثَيؼـية هـة    ئةى ثَيغةًبةسى خوا! ئايا كاًياْ هـة ( ن زػٝهخٗارٔ) طومت
يـــــاْ تؤًـــــةتباسكشاو؟ َـــــةسًووى: بـــــةَهلو ، ػـــــرين، تؤًـــــةتباسكاس

تؤًةتباسكاس.

(و7;=;) نؽقٌُّٛ ثبِؼَطاىُج َُٔخَؽْض( َأ23

َُجَِّز ُِاْث َُٔخَؽْض( َأ24 )6=ثؽقٌن ) ب ُٔ األىجبّٜ فٜ "اىكيكيخ اىظسٞسخ" ؼقٌن ََٗطسََّس (.8756(و 
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َِ اْىَدَِّخ} -9 ْٞ ََٗث  ٌْ َِ َأَزِعُم ْٞ َِّ َث َ٘ َٝ" ال َُٝسَ٘ى ُٕ َٕبؽَٗ ِْ "ا ٍِد   ٍ ٍِْوُ، َمد

ٌب  ٍُْكِي  ًِ ََْٕأَظ ُٔ ُظْي {ًبَؽاَق
هوَيطَيم خوَيّ، كة يةكَيلتاْ بـة   واتة: با (25)

ُآةق هة ًظوَهٌاَُيلى دةِسَيزآ، ِسَيى ضووُة بة ٓةػـتى هَيِـةطشآ، هـة    
 ذاَهَيلذا كة دةيبيِآ..

ِْ َق} -1 ٍِ ُُ َعَيٚ اهلِل  َ٘ ْٕ َٞب َأ ّْ َٗاُه اىعُّ ِْٞؽ َز  َىَؿ ِب ِثَر ٍِ  ٍُْ {ْزِو 
(26)

واتـــة: تَيلطـــووُى دُيـــا هـــةالى خـــوا كـــةًية، هةكوػـــتِى ًشؤظَيلـــى 
 ًظوَهٌاْ  بة ُآةق.

1- {ٍَِّْ َْٞف  َْب اىكِّالَذ َفَي ْٞ َََو َعَي ِْ َز {بٍَ
(27)

واتة: ٓةس كةطَيم ضةكٌاْ هة درى ٓةَهبتشآ، هة ئَيٌة ُية.
ــة ٓــةس   ــةى    ٓةَهبةت ــةو ئايةتاُ ــِشواى ب كةطــَيليؽ بةِساطــتيى ب

ٓةبآ، ٓـةسطيض دةطـتى    موِسئاْء َةسًايؼتاُةى ثَيغةًبةسى خوا 
ء ًظـوَهٌاْ بـآ،ء    -بـة ُآـةق   -ُاضَيتة ِسػتِى خـوَيِى ٓـيض كةطـَيم   

ُاًظوَهٌاْ، ضوُلة ئةطةس ٓةُـذَيم هـة ئايـةتء َةسًايؼـتةكاْ باطـى      
ــذَيلى    ــوَهٌاُاْ دةكةْ،ٓةُ ــِشواداساْء ًظ ــى    ب ــتى باط ــة طؼ ــةياْ ب ديل

ى ًشؤظةكاْ دةكةْ!  (ظً)و خوَيّ (ّهف)ُةَع 

 ن ؼخبىٔ ٍ٘ثقُ٘ .ٜ( . قبه اىٖٞث6َ;;6) نؽقٌث فٜ "اىنجٞؽ" ٜاىـجؽاّ َُٔخَؽْض( َأ25
ٍِاىزِّ َُٔخَؽْضَأ (26  األىجبّٜ.ُٔ َسسََّطَٗ(و <6;7) نؽقٌث ْٔبَخٍَ ُِاْثَٗ(و :<68) نؽقٌث ِّٛػؽ
5َٗ;;;) نؽقٌثدد ُّبِؼَطدداىُج َُٔخددَؽْض( َأ27 655َٗ) نؽقٌثدد ٌ ِيْكددٍُ(و  ٍِدداىزِّ(و  ْٔبَخددٍَ ُِاْثددَٗ و(<:69) نؽقٌثدد ُّػؽ

 (.>>:7) نؽقٌث
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ضةزبسِيٍى وسؤظـ لةً زِؤذطازةدا، زِةفسازيَكى ٌا شةز يية:

 يةكَيم هةو كشداسء ِسةَتـاسة صةقء ِسةقء طـَوةًَيِةسةواُةى ِسَيلخـشاوى   
كــة بةٓؤياُــةوة ُــاوى خــؤى بــة خشاثــة صِساُــذ هــة دُيــادا،    ( ظاعدد )

سبِشيِى خةَهم، ئِحا ئايا ئةو ِسةَتاسة هةَ ِسؤرطاسةدا، بشيتى بوو هة طة
ة ياْ ُا؟!(خبئؿ)دسوطت 

هة وةآلًذا دةَهَيني: ُةخَيش دسوطت ُية، ضوُلة:

 ً ى (أثددؽ)ء ػــوَيِةواس هــة ضــةُذاْ َةسًايؼــتى ثَيغةًبـةس  : يةكـة
ــشدْ ش    ــةتم ك ــة ئ ــاتوة، ك ــذا ٓ ــورساواْء  ٍُْثَيددخصاُاياُ زى جةطــتةى ك

 ةيةو دسوطت ُية، بؤ وَيِة:ػَيواُذُياْ، مةدة 

ََثُِّي٘ا} -6 َٗال ُر َٗال َرْرُعُؼٗا   َٗال َرُريُّ٘ا   {ُاْغُؿٗا  
(28) 

وة دصيى هة دةطـتلةوت ًةكـةْء،    ،ِسَيى خوادا( هة) واتة: جةُك بلةْ
 ثةةاْ ًةػلَيِّء، جةطتةى كورساواْ ئةتم ًةكةْء ًةػَيوَيِّ.

2- {ُِ ُْٕو اإلَٝب ـِ ِقْزَيخن أ ُّ اىَّب {أَع
(29) 

ََددع ثددؽقٌن )  َُٔخددَؽْض( َأ28 َُٗظ ثددؽقٌن ) 6146) نؽقٌثدد ٌ ِيْكددٍَُٗ(و 22518َأْز ََٗأُثدد٘ َظا ٍِدداىزَِّٗ(و 2162(و   ُّػؽ

 (.2898) نؽقٌث ْٔبَخٍَ ُِاْثَٗ(و 6368) نؽقٌث
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واتة: خاوةْ بِشواياْ هة ٓةًوو كةغ دةطتجاكيْ هة كوػتِذا.

َٚ اهلُل} -4 ًَ َعَيٚ َأثٜ َثْنؽب اىّظعٝ  َؼِػ ُٔ َقِع ِْ ُعْقَجخ ثِ َعبٍؽ َأَّ َع

 ٌْ ُٖد َّْنَؽ َغِىَلو َفَقبَهن َٝب َضِيَٞهدخ َؼُقد٘ه اهلل! ِإَّّ ـْؽٝ و َفَي ُٔ َثَؽْأـ اىَج ْْ َع

َُ َغِىددَل ثَْددب ًِ! َقددبَهن َْٝهَيُيدد٘ َٗاىددؽُّٗ ـَ  ُ  ِثَهددبِؼ ََددُو ِإَىدد  !َأَفبْقددِزَْب  َّٜاَل ُْٝس

ََب َْٝنِه ـ  َفِصَّّ َٗاْىَطَج َٜؼْأ {ُؽاْىِنَزبُة 
(30) 

بةتِشيلــــةوة  واتـــة: عومبـــةى كــــوِسى عـــاًري دةَهـــآ كــــة: بةطـــةسى     
ــووة(    (أثدد٘ثنؽ اىظددعٝ  ) ضــؤتة الى)ثَيؼــةوايةكى ُةؿــِشاُييةكاْ ب

يةتى: ئـةى جَيِؼـيِى   وشتوة، ئةويؽ طوتوئةويؽ ِسةخِةى هةوكاسة ط
ــةويؽ       ــةْ! ئ ــةَي دةك ــاْ هةط ــةو ِسةَتاسةً ــةواْ ئ ــةسى خــوا! ئ ثَيغةًب
َــةسًووي: ئِحــا ئايــا ضــاو هــة َــاسغء ِسؤَ دةكــةْ؟! هةًــةودوا ٓــيض   

طةسَيلٍ بؤ ًةَٓيِّ، ُاًةءٓةواَي ُاسدْ بةطة.

ئِحا ئةطةس يةكَيليؽ بَوآ: ئـةدى بؤضـى كـاتى خـؤى ٓـاوةآلْ       :دووةً
ز "خوا هَييـاْ ِساصى بـآ" خـةَهلياْ طـةسبِشيوة، وة خـواؾ      أطسبةش

حمنود   ...[َفَؼْؽَة اىؽِّقبة]...: هة موِسئاَُيذا باطى طةسبِشيّ دةكات
بشيتـى   كاتى خؤى ئاطاُييّ ػَيواصى كوػـ،،  هة وةآلًذا دةَهَيني: ؟!3

ضوُلة ضةكى ئةو كاتة بة صؤسيى  ؼـَيش   زغثرش بووة هة طةسبِشيّ

ََددع ثددؽقٌن )   َُٔخددَؽْضَأ 29 ِ   <7>8َأْز ُٗ٘ َظُثدد ن َأًبَؼدد َْٝأ َُٔخددَؽْضَأَٗ .( رييٞدد  شدديٞت األؼّدد ٗؽن زكدد نؽقٌثدد  َظا

(7;;;َٗ 7َٗ=;7) نؽقٌث ْٔبَخٍَ ُِاْث(و   .(>69:) نؽقٌثٚ َيْي٘ َُٝثَأ(و 
.( ن إقْبظٓ طسٞر=9/65قبه اثِ زدؽ فٚ اىزيطٞض ) و(686=6) نؽقٌث ِّٜقَْٖٞاىَج َُٔخَؽْضَأ 30
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 ؼـَيشيؽ طـةس هَيلشدُــةوةى دورًـّ ئاطـاُيةء، صووتــشيؽ      بووة،بـة 
طيـــاُى هةبـــةسدا ُاًَيِـــآ، ٓـــةس بؤيـــةؾ خـــوا "عضوجـــى" باطـــى

 طةسبِشيِيى كاَشاُى ػةِسَشؤؾ دةكات.

ــيَ ــة       :يةًضـ ــوَهٌاُاْ، دورًِـ ــة ًظـ ــت ُيـ ــة دسوطـ ــتا بؤيـ ــةآلَ ئَيظـ بـ
 ػةِسَشؤػةكاُياْ طةسبِشْ، ضوُلة:

اْ دةسصى هَيـذاْ، ئاطـاُي ًشؤظــ    ئَيظتا بة َيؼةن  ياْ خِلاُذْ، يـ -6
ٍُّ اىْدبـ" َةسًوويـةتى:ش طياُى دةسدةضآ، ثَيغةًبـةسيؽ "  َأَعد

زكةواتة: ثَيويظـتة بـة ء ػـَيواصَيم ًشؤظــ ئاطـاُي      ِقْزيًخن إُٔو اإلَٝبُ
طياُى دةسبطآ، بةو ػَيواصة بلورسآ.  

مةدة ـةكشاوة، وة هـةَ ِسؤرطاسةػـذا     زىزَثٞدو شا ًاداَ ئةتم كشدْ -4
ْ عؽفش باوبةثَيى   زى ئَيظتا، طةسبِشيّ بة ئةتللشدْء ػـَيواُذ

دادةُـــشآ، كةواتـــة، ُابـــآ ئـــةو ػـــَيواصة بـــةكاسبَٔيِشآ،   زٍثيدددخش
ضوُلة وةن ثَيؼييؽ بامسـاْ كـشدوة، صاُايـاْ ٓـةًووياْ هةطـةس      

كــة ئــةو ذوكٌــة ػةسعيياُةى،ثةيوةطــ، بــة  ئــةوة ِسَيللــةوتووْ،
ةكـة طؤِسا،ثَيويظـتة   عوس ء باوى كؤًةَهتاوة، ٓةس كات عـوس ء باو 

ٜ شا وةن ذوكٌة ػةسعييةكةؾ بتؤسآ، كـة  - طوتوويـةتى  زىقؽافد
أُ إخدؽاَ،ثَيؼييؽ مظـةكةةاْ َٓيِـاوةء ًاُا ـاْ كـشدوة:ش....    

ٍُددْعَؼُمٖب اىي٘ائددع ٍددع ررُّددؽ ريددل اىي٘ائددعن  ضددالف  األزنددبً اىزددٜ 

www.alibapir.net



 104 

ثدو مدو ٍدب ٕد٘ فدٜ اىشدؽٝيخ ٝزجدع اإلخَبة ٗخٖبىخ فٜ اىدعِٝو 

رقزؼددٞٔ  ُؽ اىسنددٌ فٞددٔ عْددع ررُّددؽ اىيددبظح اىددٚ ٍددب  ٝزرَّدد اىي٘ائددعو

.(31)...زاىيبَظُح اىَزدعِّظُح

ــة جــآ    ــة: ... ك ــةجآكشدُى وات ــةس   ب ــة ػــةسعيياُةى هةط ــةو ذوكٌ ئ
طـؤِساُى ئـةو بـاو و    بِا ةى ُةسَيتء باو )عش ( بِيات ُـشاوْ، هةطـةَي   

ــذا،      ــة ئاييِ ــة ه ــاْ(ْء ُةصاُيِ ــؤِسا )ى صاُاي ــةدا، ثَيطــةواُةى ك ُةسَيتاُ
بــةَهلو ٓةسضــي هــة ػــةسيعةتذا ثةيوةطــتة بةُــةسَيتء باوةكاُــةوة،       
هةكاتى طؤِساُى ُةسَيتء باوةكاُذا، ذوكٌةكةػى بؤ ئـةوة دةطـؤِسآ كـة    

ُةسَيتء باوة تاصةكة دةِواصآ..

ِ  ش كؤتايى ئةَ باطةؾ بة مظةيةكى  ز دَيـِني، كـة دةَهـآ:   إثدِ عبثدعٝ
ِٔ َُْأ َُٔى َفْٞةن َىْؽبً اىَسَٞرَنِ ٍِ مبفؽ زبه ِق ى٘ش ََثِّو ث   (32) زُٝ

ــم بــشد، بــؤى ُيــة      ــةكاتى جةُتــذا صةَــةسى بــة كاَشَي واتــة: ئةطــةس ه
جةطتةى بؼَيوَيِآ.

    ْ ــَيواُذ ــتة ػــ ــشدْء جةطــ ــةتم كــ ــةًلى ئــ ــة ضــ اىَثيددددخ) ٓةَهبةتــ

يؽ، بة ثَيى عوس ء باوى كؤًةَهتاكاْ دةطؤِسآ، ئِحـا ًـاداَ   (ٗاىزَثٞو

.268اإلزنبً فٜ رَٞٞؿ اىهزبٗٙ عِ األزنبًو ٗرظؽفبد اىقبػٜ ٗاإلٍبًو ص 31

.646ص 3زبشٞخ اثِ عبثعِٝو ج 32
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 دادةُـشآ، ( ٍثيخ) َيواُذْبة ئةتم كشدْء ػ( طةسبِشيّ) هةَ ِسؤرطاسةدا
طشةــاْ دورًِــاُى ئيظــالًيؽ ثَيــى ٓةَهظــّ، دسوطــت  كةواتـة: ئةطــةس 

زيؽ بيلةْ،ء جاى خؤيـاْ ؼظ فيدو ش ُية ًظوَهٌاُاْ وةن كاسداُةوة
دةطتجَيؼخةسبّ!

كوشسٍى خةلَكى وةدةٌيىء الشةزِ دزوض  ٌية:

ــةسًوودةء      ــَيؽ َـ ــوَيِةواس صؤسْء، ثـ ــةسًوودةء ػـ ــاسةوةؾ َـ ــةو بـ هـ

ــوَيِة ــةتىػــــ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  چ  :واسيؽ، ئايــــ

.البكزةچېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   

ــة: ــوادا درى ئةواُـــة جبـــةُتّ كـــة  هـــة وة واتـ ــاوى خـ ــاْ  ثَيِـ هـــة درتـ
دةجــةُتّ، وة دةطــتذسَيزيى ًةكــةْ، بَيتوًــاْ خــوا دةطــتذسَيزكاساُى  

 خؤػِاوَيّ.

ذء ضــووُة، ةكـة بةَهتةيـةكى ِسووْء بـآ ضـةُ    بـةَهَى ئـةَ ئايةتـة ًوباسِ   
هةطةسئةوة كة دسوطت ُية هـة جةُتيؼـذا، خـةَهلى الػـةِسء ًـةدةُيى      

 بلورسآ.

ََ طَيِشساوةتةوة: ثَيغةًبةسى خواؾ  هةو باسةوة، ئةَ دةمةى 
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ٍََردبِؾٛ َؼُقدِ٘ه اهلِل   } ُِٗخَعْد ِفٜ َثْيِغ  ٍَْؽَأًح  َُّ ا ِْ َعْجِع اهلِل َأ  َع
َّْنَؽ َؼُقُ٘ه اهلِل  وٍَْقُزَ٘ىًخ ُِ َفَي َٞب َٗاىظِّْج {َقْزَو اىَِّكبِ، 

(33)

ئـاَشةتَيلى كـورساو    واتة: هة يـةكَيم هـة جةُتـةكاُى ثَيغةًبـةسدا     
كوػــــتِى ئاَشةتــــاْء ًِــــذاآلُى  بيِــــشا، ثَيغةًبــــةسى خــــواؾ 

مةدة ةكشد.

ٓـــةسوةٓا ٓـــةس هـــةو بـــاسةوة ئـــةو مظـــةيةى خةهياـــةى ثَيغةًبـــةسى  
ِني  كـة ئاًؤرطـاسيى   ز"خوا هَيى ِساصى بآ" دَيأث٘ ثنؽ اىظعٝ خواش

ُ  ش ــآ:  ٝؿٝددع ثددِ أثددٜ قددهٞب ــة َةسًاُــذةكاُى دةكــاتء دةَه ــةكَيم ه  ( ي
ٍُِ٘طددَٞل ِثَيْشددؽب  } ٍْددَؽَأحً  نَِٗإِّددٚ  َِّ ا  ًاَٗاَل َمِجٞددَؽ وًبَٗاَل َطددِجّٞ واَل َرْقددَزَي

ٍَ َِّ  وبَِٕؽ ـََي َِدؽ  ًاَشدَدؽَ َٗاَل َرْق ٍِؽ   وًاٍُْث َّ َعدب َُّ  وًاَٗاَل ُرَطدؽَِّث  َٗاَل َرْيِقدَؽ

ََْيَمَيددخب وًاَٗاَل َثِيٞددؽ وَشددبًح َِّ َّْسدداًل وِإالَّ ِى ُٔ وَٗاَل ُرْسددِؽَق َٗاَل  وَٗاَل ُرْرِؽَقَّدد

ِْ وَرْرُيُو { َٗاَل َرْدُج
(34)

ػـتاْ: ئـاَشةت ًــةكورة،    (66)واتـة: ًـّ ئاًؤرطاسييـت دةكـةَ بـة دة      
ٓةسوةٓا ًِذاَي، ٓةسوةٓا ثريى كةُـةَت، وة دسةختـى بـةسداس ًـةبِشة،     

ــي ــةِس   وة ٓـ ــا ًـ ــؤ خواسدْ،دةُـ ــةس بـ ــةدة،وة ًةطـ ــم ًـ ــم تَيـ ض خاُووَيـ

ُّٛ ثؽقٌن ) َُٔخَؽْضَأ 33 ٍُْك4663اىُجَطبِؼ َٗ ٌ  ثؽقٌن )(و  (.6133ِي

َْٞجخ ثؽقٌن ) (6121ثؽقٌن ) "اىَ٘ؿي"ٍبىل فٜ  َُٔخَؽْضَأ 34 ُِ َأثٜ َش ّٜ ِفٜ "اىنجدؽٙ"  44514َٗإْث َِٖق ْٞ َٗاىَج (و 

 (.67;=6ثؽقٌن )
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طـــةسًةبِشة، وة داسخوسًـــا ًـــةبِشة، وة ًةيظـــووتَيِة، وة دةطـــتلةوت  
ًةػاسةوة،وة ًةتشطة. 

ٓةَهبةتــة ئــاَشةتء ثريءًِــذاَي، ئةطــةس بةػــذاسيى جــةُتياْ كــشد،       
ذوكٌى جةُتاوةساُياْ ٓةيةء دةكورسَيّ.

ــةَهل ــاْ  ى كةواتة:خــــ ــةُووغ، يــــ ــشاوة  ِسؤرُاًــــ ــذى ِسَيلخــــ كاسًةُــــ
ًةدةُييةكاْ،..ٓتذ،دسوطت ُية بلورسَيّ، بادةوَهةتء ِسرَيٌةكاُيؼـياْ  

 هةذاَهةتى جةُتذا بّ. 

 ئِحا جَيى طةسطووِسًاْ ئةوةية كة ِسَيلخشاوة ثةِسطريةكاْ، بة تايبةت
ضةُذ جاسَيم  ئةو جؤسة كةطاُةياْ كوػـتووْ، ئـةويؽ بـة    ( اع د)

ــةسةة  ــةسبِشيّ،وة طــ ــَيوةى طــ ــواو  ػــ ــاسيى الى خــ ــِشاى طوُآبــ اَ وَيــ
ــياْ وةدةطــت      ــاءالى خةَهليؼ ــةدبووُى دُي ــذاسيىء ُاوب مياًةت،عةيب

َٓيِاوة!

ــةُذ       ــةسبِشيِى ض ــةٓؤى ط ــم ب ــةيشة، طشووثَي ــتَيلى ط ــتى ػ وة بةِساط
كةطَيلةوة، ئاوا خؤى ُاػرييّء ُاوبةد بلات، هة ذاَهَيلذا كة دةوَهةتء 

ةيةن هة ػَيوةكاْ دةكورآ، بـآ  ِسرَيٌى وا ٓةية، ٓةصاساْ كةغ بة ػَيو
ََ بلاتة خاوةْ!  ئةوةى خؤى 
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دورًِــى  ئِحــا ئةوةيــة كــة طوتشاوة:ئــةوةى ُــةصاْ بــة خــؤى  دةكــات، 
ِٔوٍبال ٝجيُغ ٍْٔ ععُٗٓ) :ُاتواُآ ثَيى بلات .(قع ٝجيغ اىدبٕو ٍِ ّهك
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ئالَقةى ٌؤيةً
زى حوكىى شؤز ثةواُ وةزطستَ،  ادةتء كمسوو بة

ٌةو، بٍةوالَةيى ئووةويىء  ةبباضيىء  ومساٌييةكا
ِيض بٍةوايةكى  شةز يى ٌية
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ِسةَتــــاسة ُاػـــةسعييةكاُى طشووثــــة  يـــةكى ديلـــة هــــة ٓةَهوَيظـــتء    
ز بشيتيـة  ظاعد  تايبةت ش بة( اىَدَ٘عبد اىَزـؽفدخ ) ثةِسطريةكاْ
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ً ةَهمء ثابةُـذ ش خـ  ز وةسطـشتّ هـة  ثٞيدخ صؤس ثـةةاْ ش  هة: بة ز ٍُْيدَؿ
ز بـــؤ اىكدددَع ٗاىـبعدددخكشدُيـــاْ بـــة طوَيِشايـــةَهيىء َةسًاُبـــةسيىش
صؤس ُاضـاسكشدُى   واتـة بـة  -ئاِساطتةء َةسًاُةكاُياْ،كة بَيتوًـاْ ئـةوة  
 ُـةن ٓـةس ػـتَيلى ِساطـتء    -خةَهم بة بةيعةتذاْء َةسًاُبةسيى كشدْ

ة ضـــوُل بـــةَهلو ِساطـــت درء ثَيطـــةواُةى ػـــةسيعةتة، ػـــةسعيى ُيـــة،
ــةدات،  ــةس ِسآ ُ ــة دوا    ئيظــالَ ئةط ــةن ك ــاينيء بةسُاًةي خــؤى وةن ئ

     ْ  زِإمدؽآ ش ثةياَء بةسُاًـةى خوايـة بـؤ ًشؤظايةتيى،بـة صؤس هَيلـشد
بـة ٓـيض كـةغء     ئـةوة ضـاكي ِسآ ُـادات،    بةطةس خةَهلـذا بظـةثَيِشآ،  

طشووثء اليةَُيم، كة بة صؤس خؤى بظةثَيِآء، خةَهم ُاضاس بلات بـة  
 طوَيِشايةَهيىء َةسًاُبةسيى بؤ كشدُى.ثةةاْ ثَيذاُىء 

  ْ هـة ئةطـَوى    زِإمدؽآ ٗإخجدبؼ  ش بةَهآ ئةطةس صؤس هَيلـشدْء ُاضـاسكشد

ی  جئ    حئ  مئىئ  حخ چ  :ئاييِــذاء، بــؤ خــودى ئيظــالَ دسوطــت ُــةبآ 

ِساطــت يــاْ -ئــةوة بَيتوًــاْ بــؤ كــاسو ثِشؤرةيــةكى ئيظــالًيى، البكووزةچ
شدوة، ضـاكي  دسوطـتء   كة ِسَيلخـشاوو طشووثَيـم تةبـةُِيى كـ     -ضةوت

 .  ِسةواُية، كةبةطةس خةَهلذا بظةثَيِشآ

ِساطتييذا ئـةو بـةصؤس خـؤ بةطـةس خةَهلـذا طـةثاُذْء، ثـةةاُى وة هة
طوَيِشايةَهيىء َةسًاُبةسيى بـؤ كـشاْ، هَيوةسطشتِـة، عـادةتء كوتـووسى      
ــش      ــيىء دواتـــ ــاْ عةبباطـــ ــةويىء ثاػـــ ــةسةتا ئومـــ ــةى طـــ بِةًاَهـــ
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ز بـووْ بـة   ٍزيثؽسة ئةواُيؽ كاستَيلشاو شعومساُييةكاْ بوو، كة ديا
عــادةتى بــاوى ئةوطــاى بِةًاَهــة ذوكٌِشاُــةكاُى وآلتــاُى دُيــاء، ٓــيض 
ــةؾ       ــةس بؤيـ ــةبوو، ٓـ ــالًةوة ُـ ــةَء صؤسى بةئيظـ ــةكى كـ ثةيوةُذييـ
ًظــوَهٌاُاْ بةدسَيــزايى ذــوكٌِشاُيى ئــةو طــآ بِةًاَهةيــة )ئوًــةويىء  

اْ هـــة دريـــاْ عةبباطـــيىء عومســـاُيى( ضـــةُذاْ ػـــؤِسؾء ِساثـــةِسيِي
ــز   ــوكٌى ِساوَيــ ــؤ طَيِشاُــــةوةى ذــ ــذاْ بــ زنددددٌ ش كــــشدوة، وةن ٓةوَهــ

زء ِساطــتلشدُةوةى ئــةو واميعــة خــواسء السةى كــة ذــوكٌى  اىشدد٘ؼٙ
ــةيى  ــىء بِةًاَه ــاُى     ،ًرياتي ــةؾ صاُاي ــاساوة، وة ٓةًيؼ ــة ئ ــا بووي َٓيِ

ْ   -ًتٌاُة ثَيلشاوى ئيظـالَ   ثؼـتتريء ٓاوكـاسي ئـةو     -بـةثَيى بـؤ هواُيـا
ػؤِسػاُة بووْ، كة بَيتوًاْ ًةسجيؽ ُية ٓـةًووياْ ٓـةس   ِساثةِسيّء 

كةطاُى ِساطتء طاغء دَهظؤص بؤ ئيظالَ ثَيياْ ٓةَهظابّ.

هـة   زإّسؽافش ػاياُى باطيؼة ٓةس هة طةسةتاى دةطتجَيلشدُى الداْ
ــزيى  ــوكٌِشاُيى ِساوَيـ ُّ ش ذـ ٌُ اىشددد٘ؼ ــتى اىسنددد ــة طةسدةطـ ــةوة هـ  زيـ

ثَيغةًبــةسى خــوا  ىكــة وةن َــةسًوودة زٍيبٗٝددخ ثددِ أثددٜ قددهٞبُش
       ــَيواصى ــاصء ػ ــة ِسَيب ــووة ك ــةغ ب ــةًني ك ــشدوة، يةك ــارةى ثَيل ئاً
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ِْ } ثَيغةًبةسى خواى طؤِسى، وةن َةسًوويةتى: ٍَد َُّٗه  ُٝرِّٞدُؽ ُقدَّْزٜن َأ

ٍَِؼُخ ٍََِْث ِْو   {خَّٜٞ ُأ
(35) 

 )ٓـؤصى(  واتة: يةكـةًني كـةغ كـة ِسَيبـاصى ًـّ دةطـؤِسآ: ثياوَيلـة هـة        
 ةهباُييؽ "خــوا هَيــى خؤػــبآ" طوتوويــةتى:بــةُى ئوًةييــة، ػــيخ ئــ

ٓةَهبــزاسدُى ت هــة َةسًوودةكــة طــؤِسيِى طيظــتةًى ًةبةطــ هةواُةيــة
 طَيِشاُى بآ بة ًرياتيى. ،وةِساوَيزةوة( هة) خةهياة بآ

بةَهآ، ئِحا ٓةس هة طةسةتاى ئةو الداُةوة، صاُاياْ بآ دةُك ُةبووْء، 
ــشيّ:   ــة بتــ ــوآ هــــةَ دةمــ ــاسةوة طــ ردددديؼٝصطددددسٞر ) هــــة باهــــةو بــ

ــآ: (36)دا(اىـجدددؽٛ مزدددبة َأْضدددَؽَج اىُجَطدددبِؼٛ فدددٜ طدددسٞسٔن  } دةَهـ

ُُ َعَيدٚ       "3821اىزهكٞؽـ جن َٗا ٍَدْؽ  َُ َٕدَل َقدبَه َمدب ٍَب  ِِ ٍَ ْث ِْ ُُٝ٘ق َع

  ْٜ ََٝخ ِىَند ِٗ ٍَُيب  َِ ـََت َفَدَيَو َْٝػُمُؽ َِٝؿَٝع ْث َُٝخ َفَط ِٗ ٍَُيب  ُٔ َََي اْىِسَدبِؾ اْقَزْي

ُٔ َثْيددَع َأِثٞدد ًْٞئب َفَقددبَه َُٝجددبََٝع َىدد ُِ َأِثددٜ َثْنددؽب َشدد ِِ ْثدد ََ ُٔ َعْجددُع اىددؽَّْز ِٔ َفَقددبَه َىدد

ٌْ َْٝقدِعُؼٗا    َْٞذ َعبِئَشدَخ َفَيد ُُ   عيٞدٔو  ُضُػُٗٓ َفَعَضَو َث َٗا ٍَدْؽ َٕدَػا   نَفَقدبَه   َُّ ِإ

 ِٔ ُٔ ِفٞدد ّْددَؿَه اىيَّدد ٜ ) ناىَّددِػٛ َأ ََددب َأَرِيددَعاِِّْ ِٔ ُأف  َىُن ْٝدد َ٘اِىَع أُ  َٗاىَّددِػٛ َقددبَه ِى

ََٗؼاِ، اْىِسَدبِة ؽج(وُأض  ِْ ٍِ ًْٞئب      نَفَقبَىْذ َعبِئَشُخ  ُٔ ِفَْٞدب َشد ّْدَؿَه اىيَّد ٍَب َأ

َّْؿَه ُعْػِؼٛ َٔ َأ َّ اىيَّ ُِ ِإىَّب َأ ِْ اْىُقْؽ  ٍِ.

و798ص7عاٝدددخ ٗاىْٖبٝدددخ" جو ٗاثدددِ مثٞدددؽ فدددٜ "اىج 7/>اثدددِ أثدددٜ عبطدددٌ فدددٜ "األٗائدددو "    َُٔخدددَؽْضَأ 35

و<9>6و ٗقددبه األىجددبّٜ فددٜ "اىكيكدديخ اىظددسٞسخ" ثددؽقٌن  9=7قٌن فددٜ "اىدددبٍع اىظددرٞؽ" ثددؽ  ٗاىكددٞ٘ؿٜ

. قيذن ٕػا ِإقْبظ زكِ ٗىيو اىَؽاظ ثبىسعٝ ن ررٞٞؽ ّظبً اضزٞبؼ اىطيٞهخ ٗخيئ ٗؼاثخ.885و <87ص

 و ٍسَع ثِ ؿبٕؽ اىجؽؾّدٜ.666ص 3ج 36
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 ُٔ َْْزد ُٔ عجدعاىؽزَِ ثدِ أثدٜ ثندؽو ٕد٘ ٍدب َثَّٞ قيْبن ٗاىشُٜ، اىدػٛ قَبىد

ٜ ىهددٜ  ؼٗاٝددخ اثددِ أثددٜ زددبرٌ عددِ عجددعاهلل ثددِ اىَددعْٝٚ قددبهن إّدد        

اىَكدع زِٞ ضـت ٍؽٗاُ فقبهن إُ اهلل أؼٙ أٍٞدؽ اىَد ٍِْٞ فدٜ    

ُٔ فقدع اقدزطيٍ أثد٘ ثندُؽ عَدَؽو فقدبَه        ٝؿٝع ؼأًٝب زكًْبو ٗإُ َْٝكَزْطِيْه

ِٕؽقيَّٞدُخ  ن عجعاىؽزَِ ثِ أثٜ ثندؽ  ثندؽ ٗاهلل ٍبخييٖدب فدٜ     إُ أثدب  َأ

 ٗال خييٖدب ٍيبٗٝدخ فدٜ ٗىدعٓ     ٗال أَزعب ٍِ إٔو ثٞزٔو أزع ٍِ ٗىعٓو

 ٝدخن   رهكدٞؽاثِ مثٞؽدـ قد٘ؼح األزقدبفو     وااّل ؼزَخ ث٘ىدعٓ ٗمؽاٍدخ  

61}  .

ًوعاويـة ًـةِسواُى    طوتوويـةتى:  زٍبٕدل ش زى كـوِسى ٝ٘قٍش واتة:
وتـاسى داء باطـى    شًـةِسواْز  هةطةس ذيحاص كشدبووة ذوكٌِشاْ، ئِحا

يةصيذى كـوِسى ًوعاويـةى كـشد، تـاكو دواي ًشدُـى بـابى ثـةةاُى بـؤ
 زيـــؽ ػـــتَيلى طـــوت،ثددد٘ثنؽشأ كـــوِسى زَِعجدددعاىؽزش وةسبتـــشآ:
ئةويؽ ضووة ًاَهى عائيؼةوةء ُةياُتواُى  بيتشْ، طوتى: شًةِسواْز

 بيتشْ.

ا ئــةوةى هــة بــاسةوة خــو ئِحــا ًــةِسواْ طــوتى: ئةًــة ئــةو كةطــةية كــة
ُاسدؤتة خواسآ:

وة ئةو كةطةى كة بة بابء دايلـى خـؤى طـوت: ئـؤ  بـؤ ئَيـوة! ئايـا}
 {صةوى بَٔيِشَيٌــةوة دةسآ؟ هــة شدةزشثــاؾ ًــ طاــتٍ ثَيــذةدةْ كــة

www.alibapir.net



 116 

عائيؼةؾ هة ثؼت ثةسدةوة طوتى: خوا جتة هة ثاكيىء بـآ طوُـآيى   
ة باسةى ئَيٌةوة ُةُاسدؤتة خواسآ.ًّ، ٓيطى هة موِسئاُذا ه

ــة ش    ــتةؾ كـ ــةو ػـ ــاْ: ئـ ــش   عجدددعاىؽزَِطوَـ ــةبو بلـ ــوِسى ئـ زى كـ
ٌ ش ئةوةية كة ِسيوايةتةكةى طوتوويةتى، عجدعاهلل ش هـة  زإثِ أثٜ زدبر

طوتوويةتى: ئَيٌة هة ًضطةوتآ بـوويّ،   زيةوة َٓيِاويةتى،ثِ اىَعْٜٝ
هة باسةى يةصيذةوة، ِسايةكى باػـى  كاتَيم ًةِسواْ وتاسيذاء طوتى: خوا 

ــذةى   ــاُى َةسًاُ ــيلاتة جَيِؼــني،   ثَيؼ ــةس بيؼ ــِشواداساْ داوة، وة ئةط ب
زى عجددعاىؽزَِش ئــةوة ئةبوبــةكشيؽ عوًــةسى كشدؤتــة جَيِؼــني،  

كشيؽ طوتى: بؤضى ٓرِيةماليةتيية؟ بة خوا ئةبو بـةكش  كوِسى ئةبوبة
َ   ذوكٌِشاُيى  ثَيؼِياس ُةكشد، ُة هـة   بؤ ٓيض كوِسَيلى، ُة بؤ ٓـيض كـا

خضًـــاُى، بـــةآلَ ًوعاويـــة، تـــةُيا وةن طـــؤصداسيىء ِسَيضهَيتشتِـــى      
 كوِسةكةى، كوِسةكةى داُاوة.

يــة كةواتــة: ٓــةس هــة طــةسةتاوة ًظــوَهٌاُاْ صاُيوياُــة كةئــةوةى ًوعاو
كشدوويةتى، الداْ بووة هـة جـادةى ػـةسيعةتء، ضـاوهَيلشدْء الطـايى      
ــة خــؤ طــةثَيِةسةكةياْ     ــاسغء ِسؤَء، طيظــتةًة ًرياتيي كشدُــةوةى َ

 بووة.

اْ وةسطــشتّ هــة بؤيـة ثَيويظــتة ٓةًوواليــةن بــضاُّ كـة: بــةصؤس ثــةة  
طوَيِشايــةَهيىء َةسًاُبــةسيى، ُاضــاسكشدُياْ بــة  خــةَهمء، بــة تــؤبضيى
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وة كـةَء   زصؤس بـةصةميى كشدوويةتـة ثيؼـة،   ظاع ش خشاوىِسَيل وةن
صؤس ٓةُذَيم طشووثء ِسَيلخشاوى ديلـةؾ ًوًاسةطـةياْ كـشدوة، وةن    
ــةء     ــاسة الدةساُــةء ُاػــةسعييةكاُى ديلــةياْ، ًــاَهى مةَهب ٓــةًوو ِسةَت

ــةغ    ــيض كـ ــةسبةخاوةُيةتىء، ٓـ ــا  يـــاْ -طـ ــةمَىء ئيِظـ ئةطـــةس عـ
 ى ذيظاب بلات.بؤى ُية هةطةس ئيظالً -يةكَيلياُى ٓةبآ
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ئالَقةى دةيةًء كؤتايي
بةِةلَطةزِاوة )وستد( داٌاٌى اليةٌة ئيطالويية 

بةشدازبووةكاٌى ِةلَبرازدُء ثسِؤضةى ضياضيى، ضسةًء 
ٌةفاوييةكى طةوزةية
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ُاُى زى ًظوَهٌارنهٞدؽ ش كاَشداُاُى وةن ثَيؼييؽ بامساْ كشدوة: بة
ئــةٓوى ميبوــة، يةكَيلــة هةُيؼــاُةء خةطــَوةتة بِةِسةتييــةكاُى تــامٍء  
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عيدٜ  زةوة كـة هـة ش  ضد٘اؼج طشووثـى ش  طشووثة ثةِسطريةكاْ، ٓةس هة

ــةًوو     ثددِ أثددٜ ؿبىددت   ــةتا ٓ ــووْ، ٓ ــاخى ب ــآ" ي ز "خــواهَيى ِساصي ب
 ئةواُةى دواى واْ، بةواُةى ئَيظتاػةوة كة هةطةس ِسضةى واْ دةِسؤْ.

ْ شاػة كة بـةكا ئاػل ، طوُـاءء تـاواَُيلى طةوسةيـةء،    َشداُاُى ًظـوَهٌاُا
ــا هـــةوباسةوة    ِسةَتـــاسَيلى يـــةكحاس ًةتشطـــييذاسة بـــؤ خاوةُةكـــةى، بـ

 طةسةى ئةو ئايةتء َاسًايؼتاُةى خواسةوة بذةيّ:

ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  چ-1

 .النشاءچۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  وئ

ٓـةسكات هـةِسَيى خـوادا بةطـةَةس      واتة: ئةى ئةواُةى بِشواتاْ َٓيِـاوة! 
ضووْشضـــووْ بـــؤ جـــةُكء جئـــادز بةسضـــاوتاْ ِسووْ بلةُـــةوةو 
 وسدبِةوة، وة بةكةطَيم كة طةالًتاْ هَيذةكات، ًةَهَيّ: بِشواداس ُيى..

زى ئــةَ ئايةتــة: قددجت اىْددؿٗهش ػــاياُى باطــة: ٓــؤى ٓاتِــة خــواس  
ى كـــوَشء ثاػـــاْ كوػـــ،ء تـــاآلُلشدُى بابايـــةك  تؤًـــةتباسكشدْ بـــة

ْ   -ًظـوَهٌاُاُةوة   ًظوَهٌاْ بووة، هةاليةْ رًاسةيةن هة ، -واتـة: ٓـاوةآل
:  كة ئةًةؾ دةمى بةطةسٓاتةكةية

www.alibapir.net



 122 

{ ٌْ ُْٞن ًُ َعَيد َُو َفَقدبَهن اىكَّداَل َُ٘ َُْكدِي ُٔ اْى ُٔو َفَيِسَقد ََخب َى ْٞ َُ َؼُخو  ِفٜ ُغَْ َمب

 ُٔ َََزدد ْٞ ََٗأَضددُػٗا ُغَْ َّْؿَه اهلُل ِفددٜ َغِىددلَ  وَفَقَزُيددُ٘ٓ  {َفددَي
ــم   (37) ــة: ثياوَي وات

ضةُذ ًةِسَيلى ثَيبووْ، ًظـوَهٌاُاُيؽ ثَيـى طةيؼـ،، ئـةويؽ طـوتى:      
ــةوة كــة ًظــوَهٌاُةز، كةضــى      ــاْ بلات ــاكو دَهِياي ــآ شت ََ ب طــةالًتاْ 

َ ئايةتـــةى كوػــتياْء ًةِسةكاُيؼـــياْ بــشدْ، خـــواؾ هــةوباسةوة ئـــة   
(38) ُاسدةخواسآ.

 َقِرّموا  ُتِصويُبرا  َأن َفَتَبيَُّنورا  ِبَنَبو    َفاِسولْ  ُكِهَجاء ِإن آَمُنرا الَِّذيَن َأيَُّوا ]َيا -2
ََ[   َفَعِلوُتهِ  َموا  َعَلو   َفُتِصِبُحرا ِبَجَواَلة  واتـة ئـةى   ، -1- احلجوزا  َنواِدِم

َٓيِـاْ   ئةواُةى بِشواتاْ َٓيِاوة! ٓةسكات بابايةكى الدةس ٓةواَهَيلى بـؤ 
ــةوةو ٓةواَهةكــة طــاغ ب    ــاؾ وسدبِ ــاسةى كةطــاَُيمز ب ــةوة، شدةسب لةُ

ــاْ بةكؤًــةَهَيم بتةيــةُّء، طــةسةةاَ هةطــةس     ُــةوةن بةُــةصاُيي صي
 ئةوةى كشدووتاُة ريواْ ببِةوة شثةػَيٌاُيى بلَيؼّز.

زى، ديظـاْ قدجت اىْدؿٗه  ش دياسة ئةَ ئايةتةؾ ٓـؤى ٓاتِـةخواسةوة  
–كـوَشء ٓةَهتةِساُـةوة هةئيظـالَ     تؤًةتباسكشدُى خةَهلَيم بـووة، بـة  

 (39)ةسكةوتِى دسؤبووُى ئةو تؤًةتةْ د، ثاػا-دسؤ بةآلَ بة

ُّٛ ثؽقٌن )  37 ُٔ اىُجَطبِؼ ٌ  ثؽقٌن )3956َأْضَؽَخ ٍُْكِي َٗ (.4629(و 

.316و 395ص  6ٞيبة فٜ ثٞبُ األقجبةن جاإِلقز  38

.219و 213ص4ج اإِلقزٞيبة فٜ ثٞبُ األقجبةن 39

www.alibapir.net



 123 

ِٔ َٝب َمبِفُؽ»} -4 ٍِْؽئب َقبَه أَلِضٞ ََب ا َُ  !َأُّ ُْ َمدب ََب ِإ ُٕ َٖدب َأَزدُع َفَقْع َثدبَ، ِث

ِٔ ْٞ َِٗإالَّ َؼَخَيْذ َعَي ََب َقبَه  {«َم
(40)  

واتة: ٓةسكةطَيم بةبشايةكـةى بَوـآ: ئـةى كـاَش! ئـةوة يـةكَيلياْ هـةو
ِحـا ئةطـةس )بابـاى تؤًـةتباسكشاو بـةكوَش(      دوواُة ٓـةس دةطشَيتـةوة، ئ  

 دةطةِسَيتةوة. وابآ، ئةطةسُا بؤخؤى شواتة: بؤ تؤًةتباسكاسةكةز

ٍَُى ٍَِْدد} -3  َِ َ٘ و ِِٔيددْزَقَم َُٖ٘ددًبو َفَْددٍِْ َيدد ُٖدد ًْددب ِثُنْهددؽب َف ٍِ  ٍُْ ٍَددٚ  ِْ َؼ ٍَدد َٗ

ِٔ { [َمَقْزِيدد
ــةبِشواداسَيم بلــات، وةن    .(41) واتــة: ٓةسكةطــَيم ُــةَشيّ ه
واية، وة ٓةسكةغ بِشواداسَيـم بـةكوَش تؤًـةتباس بلـات، وةن     كوػتبى 

 كوػتبى واية.

ٍَُكيََّخش ئِحا هةالى صاُاياُيؽ بِطيِةيةكى طةنَيِشاو زة كـة:  قبععح 
ُِ اَل) :دَهِيايى بةدوو دَهيي ٓةَهِاوةػَيتةوة َِٞقٞ  .(َُٝؿُٗه ِثبىشَّلِّ اْى

َْٞف أَلَز) ز هةوباسةوة طوتوويةتى:اثِ رَٞٞخش ُْ َُٝنهَِّؽ َأَزَعَفَي َِ ًاِع َأ ٍِد

َِ َِٞ َُْكددِي ُٔ        واْى َِ َىدد َُٗرَجددَّ ِٔ اْىُسدَّددُخ  ْٞدد ًَ َعَي ََٗغِيددَؾ َززَّددٚ ُرَقددب ـَددَي  ُْ َأْض َِٗإ

َََسدَُّخ ُٔ ِثبىشَّدلِّ        واْى ْْد ٌْ َٝدُؿْه َغِىدَل َع ِِ َىد ُٔ ِثَِٞقدٞ ََبُّد ِْ َثَجَذ إٝ ٍَ  َثدْو الَ  وَٗ

ٍَِخ اْىُسدَّ َُٝؿُٗه إالَّ َِٖخَثْيَع إَقب َِٗإَؾاَىِخ اىشُّْج .(42) (ِخ 

ُّٛ ثؽقٌن ) 40 ُٔ اىُجَطبِؼ ٌ  ثؽقٌن )1663َأْضَؽَخ ٍُْكِي َٗ (.264(و 

41 ُٔ .(1631)ن ثؽقٌ ٛبِؼَطاىُج َأْضَؽَخ

.966ص62ٍدَ٘ة اىهزبٗٙو ج 42
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واتة: ٓيطلةغ بـؤى ُيـة ٓـيض كـاَ هـة ًظـوَهٌاُاْ بـةكاَش دابِـآ، بـا
ٓةَهةو تاواُيؽ بلات، ٓـةتا بةَهتـةى هةطـةس دادةُـشآء ِسَيـى بـؤ ِسووْ       
دةكشَيتةوة، وة ٓةسكةغ بةدَهِياييةوة ًظوَهٌاُةتييةكةى ضةطجاوبآ، 

اضآ، بةَهلو ٓةتا بةَهتـةى هةطـةس   ٓؤى طوًاْء دوودَهييةوة هَيى الُ بة
دادةُشآء، ػوبٔةء طوًاُى الُـةبشدسآ شيـاُى: بيـاُوو بِشاوُـةكشآز     

طياةتى ًظوَهٌاُةتيى الُاضآ.

ز إٔو اىكدّْخ ٗاىدَبعدخ  صاُاياُى ِسةطةُى ئيظالَ كة بةصاُاياُي ش وة
ــشووثء     ــةو طـ ــتيى ئـ ــةى دةًِشاطـ ــةوةياْ هةواُـ ــشاوْ، بؤجياكشدُـ ُاطـ

ٓةس كاَ هة: شخـاوةْ ئاسةصووةكـاْز ء شخـاوةْ    تامٌاُةبووْ، كة بة 
ز ء إٔدددو اىجدددعة(ء شإٔدددو األٕددد٘ا،دآَيِشاوةكاْءشتامٌـــةكاْز: ش

صؤس  ،ز ُاطــــشاوْ، بــــة ثَيطــــةواُةى تامٌــــة الدةسةكاُــــةوة ىِهددددَؽيشا
ز بــووْ، بـؤ ذــوكٌى كــاَشبووْ ٍسزدبؽ ٗظقٞد   دووسبـنيء وسدبــني ش 

طوتوويةتى: ز هةوباسةوةاىْ٘ٗٛبةطةس يةكَيم داداْ، بؤ رووُة: ش

ِإعيٌ أُ ٍػٕت إٔو اىس  أّخ الَُٝنّهُؽ أزدعُ  ٍدِ إٔدو اىقجيدخ ثدػّتو      )

ٌُ ٍددِ ظٝددِ      ِْ َخَسددَع ٍددبُٝيَي ٍَدد ٗال َُٝنهَّددُؽ إٔددو األٕدد٘ا، ٗاىِجددَعةو ٗأُ 

ْٖددعب   ِٔ ٗمهددؽٓو ااّل أُ ٝنددُ٘ قؽٝددت َع ٌَ ِثؽظَِّردد اإِلقددالً ػددؽٗؼًحو ُزِندد

َّدِ       َْٝطهدٚ عيٞدٔو َفُٞيدؽَُّف    ثبإِلقالًو أٗ ّشدي ثجبظٝدخ ثيٞدعح ّٗسد٘ٓ ٍ

ِٓو ٗمددػا زنددٌ ٍددِ اقددزسوَّ اىؿّددب أٗ  ٌَ ِثُنْهددِؽ غىددلو فددِصُ اقددزَؽَّ ُزِندد
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اىطَددؽ أٗاىقزددو أٗ غٞددؽ غىددل ٍددِ اىَسّؽٍددبد اىزددٜ ٝييددٌ رسؽَٖٝددب   

(43) (ػؽٗؼح

واتة: بضاُة كـة ِساى ئـةٓوى ذـةق ئةوةيةكـة بـةٓؤى طوُآـةوة، ٓـيض
كشآ، ٓـةسوةٓا ٓـيض كـاَ    كةغ هةئةٓوى ميبوة )هةًظوَهٌاُاْ( كـاَش ُـا  

ــاْ   ــاسةصووة دآَيِشاوةكـ ــةخاوةْ ئـ ــيعةء  )هـ ــةواسيخء ػـ ــتى خـ ًةبةطـ
ــذ  ــةء ًوعتةصيوةء...ٓت ــةكاْ خــؤَ    -ز،ةًوسجيئ ــواْ كةواُ ئــةوةى َُي

ــاُشَيّ، وة -بــؤ ِسووْ بووُــةوةى ًةبةطــت  ،صيــادَ كــشدوة ، بــةكاَش داُ
يِى ئيظــالَ كــشد، كــة بةئاػــلشا    يٓةسكــةغ ُلــووَهيى هةػــتَيلى ئــا   

ووشكةبةػــَيلة هــة ئيظــالَز ئــةوة ذــوكٍ بةٓةَهتةِساُــةوةو      صاُشاوب
كــوَشى دةكــشآ، ًةطــةس تــاصة ًظــوَهٌاْ بــآ، يــاْ هــة ضــؤَهةواُييةكى    
دووسدا بووبآ، ئةوة دةبآ هةوباسةوة بةسضـاوى ِسووْ بلشَيتـةوة، ئِحـا    
ئةطةس ٓةس بةسدةواَ بوو، ئةوة ذوكٍ بةكاَشبووُى دةكشآ، ٓـةسوةٓا  

ٓةسواية، كة صيِا، ياْ ًةى، ياْ مـةتَىء   ذوكٌى ٓةسكةطَيلى ديلةؾ
مةدة ــةكشاوةكاُى ديلــة، بةذــةآلَي دةصاُــآ، كــة بةئاػــلشا دةصاُــشآ،   

مةدة ةْ.

ــةكاَشداُاْش  ــة: ب ــوَهٌاُةتيياْ   رنهٞددؽكةوات ــة ًظ ــوَهٌاُاَُيم ك زى ًظ
ــى د  ــةء جَي ــاْء طــ  ئاػــلشاء ِسووُ ــة، ثَيطــةواُةى موِسئ وُِةتء، َهِيايي

.696ص6طسٞر ٍكيٌ ثشؽذ اىْ٘ٗٛو ج 43
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ِسةطةُى ئيظالًة، وةن خظتٌاُةِسوو، ئـةوة  بريوِساى صاُاء ثَيؼةواياُى 
ُظـبةت   كاَشداُاُى ٓةس ًظوَهٌاَُيم بةطؼتى، بـةآلَ بـة   ُظبةت بة بة

ــة ــشاوة    بــ ــضبء ِسَيلخــ ــةو ذيــ ــالًيىء ئــ ــةَهلى ئيظــ ــاُى خــ كاَشداُــ
ةوةى ئيظالَء، َٓيِاُةوةى طايةى ُئيظالًيياُةوة، كة ٓةوَهى بووراُذ

تةَء الداَُيلـى صؤس  ئـةوة طـ   ػةسيعةت بؤطةس طـةسى ئؤمـةت دةدةْ!  
 طةوسةو بَيِشةصاية.

قدو ِإّدٜ ثِّْٞدخبش ُـاوى:  وتةيةكيذا بة هة زأث٘ عَؽ اىجرعاظٛش: وةن

ِّٜ ّؽٙ مهدؽ ٗؼّظحش ص طوتوويةتى:64/4/2661ِسؤرى:  هة زٍِ َؼث

مددو ٍددِ اشددزؽك فددٜ اىيَيٞددخ اىكٞبقددٞخ مسددؿة اىَـيدد  ٗاىددعىَٜٞ  

الٍٜ ٍدْٖح  مَب ّدؽٙ أُ ٍدْٖح اىسدؿة اإِلقد     ٗاىٖبشَٜ ٗغٞؽٌٕو

ئةو جؤسة بةكاَشداُاُة ٓةِسةًةكيىء بآ بةَهتـةو   ،بةَهآ ز.مهؽب ٗؼظح
ــى       ــيةء، الداَُيل ــاواَُيلى صه ــآو ت ــةِسطريةكاْ، طوُ ــة ث ــاوةى طشووث ثاط
تشطـــِاكية، هـــةِسَيِشةوى صاُايـــاُى ِسةطـــةُى ئيظـــالَء، ثـــَيؽ ئـــةوةؾ 

 ى،ئــةو ٓةَهوَيظــتء ِسةَتــاسة ضــةوتة  هــةِسَيباصى ػــةسيعةت.ئِحا ديــاسة
ثَيلـةوة   بةكاَشداُاُى ذيضبء اليةُة ئيظـالًييةكاْ، كـة بِشوايـاْ بـة    

ثِشؤطـةى طياطـييذا    هـة  ،بةػذاسيى كـشدْ هـة ٓةَهبزاسدُـةكاْء    ،رياْء
زةوةو، ثَيؼـييؽ هةاليـةْ   ظاعد  ش ٓةية، تايبةت ُية بة ِسَيلخشاوى

بـِشواى ًِـيؽ    طشووثء تامٌة ثةِسطريةكاُةوة، كةَء صؤس ٓةبووةو، بة

www.alibapir.net



 127 

ــةو ٓؤك ــووْء   ئـ ــةو بريوبؤضـ ــةسٓةَهذاُى ئـ ــةى طـ ــة ًايـ ــةى بووُـ اساُـ
ٓةَهوَيظتة، ئةًاُة طةسةكييةكاُياُّ:

ِؤكازة بٍةزِةتييةكاٌى ضةزِةلَداٌى ثةزِطرييى:

ز بؤ ئةو طـتةَء دةطـتذسَيزييةى هةاليـةْ    اىهيو ؼظكاسداُةوة ش -6
دةكشَيتة طـةس تـةورًى    ،ِسرَيٌة عةناُيية ديلتاتؤسو خؤطةثَيِةكاُةوة

 ًيى، هةطشتّء ئةػلةةةداْء بَيبةػلشدْء دةسكشدْء ..ٓتذ.ئيظال

ــووَي        -2 ــذا م ــوُِةتء، ثَي ــاْ ط ــة موِسئ ــ، ه ــةسكَيَى تَيتةيؼ ــادةء ط ط
ُةبووُةوةياْ.

ــاء       -4 ــتى صاُ ــةبريوِساء ٓةَهوَيظ ــةس ب ــايى بةساُب ــآ ئاط ــاسةصايىء ب ُةػ
 ثَيؼةواياُى ًتٌاُة ثَيلشاوى ِسةطةُى ئيظالَ.

ــةد ش  -3 ــاُى بـ ــة  زظدددِقددد٘، اىطوًـ ــشدْ بـ ــشاوة   بـ ــةْء ِسَيلخـ اليـ
كشدُيـاْ، بـةٓؤى    ثؼـت ثـةسدةي ِسةػـةوة تةًاػـا     ئيظالًييةكاْء، هة

ــتء    ــاصس بةدةطــــــ ــةتواى ذــــــ ــىء، َــــــ ــذةى رةٓشاويــــــ ثِشوثاطةُــــــ
ِٕؿحئاًادةكشاوةكاْش هةاليةْ كةطـاَُيلةوة، كـة ُـا     ةوة،زاىهزبٗٙ اىدب

ئاػــِاء بــآ ئاطــاْ هــةوامياء، هةضواسضــَيوةى ًةصٓــةبء ًةػــِشةبَيلى  
ــةو ًةصٓــةبء     ديــاسيلشاوو تةطــلذا مــةتيع ًــاوْء، ئيظــالَ تــةُيا ه

ًةػِشةبةو كتَيبء طةسضاوةو ػاسةصايةكاُيذا دةبيِّ!
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ز هـة َُيـو باصُـةء    اىزيّظدت ٗاإِلّردالي  دةًاسطرييىء داخشاويى ش -9
دةسةوةى  جــو ضَيلى تةطــلذا، كــة ِسآ ُــادات بابــاى دةًــاسطري ٓــيض هــة

 خؤيةوة بضاُآ!

ــة ــةوةى  وة ه ــاتى ئ ــة جي ــيِةى:   ب ــى بِط َِددُوَؼْأٝددٜ )ثَي َ٘اة  َْٝسَز َطدد

ـََي َُٛٗ واْىَط ِْٞؽ َؼْأ َ٘اةَ  َٛغ َُِو اىظَّد ـَي  َْٝسَز ( واتة: ِساى ًّ ِساطتةء، َض
ئةطةسى ٓةَهةبووُى ٓةيةء، ِساى ئةوى ديلة ٓةَهةيةء، ئةطةسى ِساطـت  

َ٘اة   َؼْأٝددٜ  بــووُى ٓةيــة، ًاًةَهــة بلــةْ. بــةثَيى: )      َِددُوال َطدد َْٝسَز

ـَددَياْى َُٛٗ وَط ْٞددِؽ َؼْأ ـَددي   َٛغ َ٘اةَ ال َض َِددُو اىظَّدد ( واتــة: ِساى ًــّ  َْٝسَز
ِساطــتةء ئةطــةسى ٓةَهــةى ُيــةء، ِساى ئــةوى ديلــة ٓةَهةيــةء، ئةطــةسى  

 ِساطتيى ُية! ِسةَتاس دةكةْ!!

كــة طــةسجةَ اليــةْء   ،ئةطــةسُا ء عــةمَىء ديــّء ويــزداَُيم ِسآ دةدا 
ــالًييةكاْ   ــة ئيظـ ــة -ذيضبـ ــة  كـ ــاْ بـ ــة    بِشوايـ ــشدْ هـ ــذاسيى كـ بةػـ

 كـة ٓـةس   كاَش دابِشَيّ، بة -يذا ٓةيةٓةَهبزاسدُةكاْء ثِشؤطةى طياطي
ــالًيى   ــةورًى ئيظـــ ــةِسةتيى تـــ ــةسى بِـــ ــةواْ ثَيلَٔيِـــ اىزٞدددددبؼش ئـــ

ٓةس ئةواْ ٓؤكاسى طةسةكيى ئـةو   بةثوةى يةكةَ وة زيّ؟!اإِلقالٍٜ
ُاُذا َُيو ًظـوَهٌا  كة هةَ ِسؤرطاسةدا هة ئةُذاصة ٓؤػياسيىء بَيذاسييةْ،

ٓةية؟!

www.alibapir.net



 129 

ٓةَهبةتــة بيــاُووى طــةسةكيى ئــةواُيؽ بــؤ ئــةو بريكشدُــةوة ثــووءء   
ويزداُاُــــةياْ، بةساُبــــةس  ٓةَهوَيظــــتء ِسةَتــــاسة طــــتةًلاساُةء بــــَي

ــةُك  ــالًيى ٓاوطـ ــةورًى ئيظـ ُ ش بةتـ ز، اىزٞدددبُؼ اإِلقدددالٍٜ اىَزَّدددؿ
شٓةَهبـزاسدْء   بةػذاسيى كشدُى اليةُة ئيظالًييةكاْ هـة:  بشيتية هة
ئةو ثةسهةًاْء ذلووًةتةى كة كـةَء صؤس   ذلووًةتذاز! ثةسهةًاْء

هةػةسيعةت الدةدةْ، ياْ بةالى كةًةوة: ِساياْ ُةطةياُذوة كة ذـوكٍ 
 بةػةسيعةت دةكةْ!

كة بَيتوًاْ ئةوة بياُوويةكى بآ جَيية، ضـوُلة ًاًةَهـةكشدْ هةطـةَي    
كـةغ بـة ئـةهيمء     ثَيـذآَيِاُى واميـاء، ٓـةس    داْ واميعذا، جيايـة هـة  

ــ ــِابآ، بَيـ ــالَ ئاػـ ــةٓيض      ى ئيظـ ــآ داْ بـ ــوَهٌاْ ُابـ ــة ًظـ ــآ كـ دةصاُـ
زى بةبووُى بذات.شؽعٞخُاػةسعييةن دابِآء، ِسةوايةتيىش

ــة ئيظــالًيية بةػــذاسةكاُى ثِشؤطــةى طياطــى،      ــاْ اليةُ ــةآلَ بَيتوً ب
ــة بـــؤ    ــاْ ٓةيـ ــاوى ػـــةسعيياُةى صؤس بـــةَٓيضى خؤياُيـ بةَهتـــةء ثاطـ

تِةِسووى ئةو بةَهتةء ثاطـاوة  ٓةَهوَيظتةكةياْ، كة هَيشةدا دةسَةتى خظ
ــة   ــّ ه ــةء ً ــى: ػــةسعيياُةًاْ ُي ــيى    كتَيب ــةتَيلى طياط شضــةُذ باب

دسَيزيى ئةو بابةتـةَ  بة ٓاوضةسخ هةبةس ِسؤػِايى عةمَىء وةذييذاز
كوستيى دةَهَيٍ: توَيزيوةتةوة، بةآلَ هَيشةػذا ٓةس بة

www.alibapir.net



 130 

ــاْ  ــةسعييذا خؤيــ ــى ُاػــ ــةس واميعَيلــ ــة هةبةساُبــ ــوَهٌاُاَُيم كــ ًظــ
ضواس ٓةَهوَيظتاْ بِوَيِّ: ِِةوة، ُاضاسْ يةكَيم هةدةبي

َٓيضى خؤى دةبةس ِساكةْ! بة ،طزيذا بطِِةوةو بة -6

هةبةسى ِساكةْ! ،جَيى بَٔيَوّء كؤء بلةْء بة -2

ًووآ ُةثظَيِّ! ،تةطويٌى بنبء َةسًاُى بةجآ بَيِّء -4

ًــــوداساو  تَيلــــةَهيى هةطــــةَي بلــــةْء كــــاسهَيلى هةطــــةَي بلــــةْ،    -3
 ًةبةطتى ضاكلشدْء ِساطتلشدُةوةى.بة

دياسة اليةْء ِسَيلخشاوة ئيظـالًييةكاْ، ِسَيـى ضـواسةًياْ ٓةَهبـزاسدوة،     
 ضوُلة:

ثَيطـةواُةى ِسَيبـاصء ػـَيواصى     ،يةكةً: بةطرداضووٌةوةى واييـ  بـةِيَص  
 تايبـةتى ثَيغةًبـةسًاْ شدٌـذز     بـة  طؼتيىء، ثَيغةًبةساُة بة

اُى مـةواسةى طياطـييذا خظـتٌاُةِسوو،    باطى ثَيلَٔيِ وةن ثَيؼييؽ هة
ــة   ــةساْ بـ ــةبووبآ، ثَيغةًبـ ــتء ِسةوا ُـ ــةس دسوطـ ــا ئةطـ ــتيىء  ئِحـ طؼـ

ــةسًاْ ش ــة اىظدددالح ٗاىكدددالً"  عيٞدددٔ ٗعيدددٌٖٞ ز"ٍسَدددعثَيغةًبـ  بـ
بةًةبةطـتى طؤِساُلـاسيىء ضاكظـاصيى كـشدْ،     -تايبةتى، بةَٓيضو ضةن 

خــواى ِسووبــةِسووى كؤًــةَهتا كاَشةكــاُى خؤيــاْ ببِــةوةو،   -ثاكظــاصيى
كاسبةجآ باةسًوآ: دةطـتتاْ بجـاسَيضْ هةػـةِسء، ُوَيـز بـةسثا بلـةْء       
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....ک   ک    ک  ک  گ  گ   ...  چبــــــــ ة :  صةكــــــــات

ئةوة بَيتوًاْ باػيء صيـاتش بـؤ كؤًـةَيء ِسَيلخشاوَيلـى      ،النشاءچۈ
ئيظالًيى، دسوطتء ِسةوا ُية، كة بةَٓيضء ضةن ِسووبةِسووى كؤًـةَهتا  

 ببِةوة! ًظوَهٌاُةكةى خؤياْ
زة، خدبئؿ ئةطـَوذا دسوطـت ش   ضةُذة هة ٓةس دووةً: زِاكسدُ لة وايي ،

أطدسبةش بةآلَ بؤ كةطاَُيلى رًاسة كةًى وةن ٓاوةآلُى ئةػـلةوت 

 ٍ كــةوا ثَيذةضــآ ذــةوت كــةغ بــووبّ، بــةآلَ ئايــا خــةَهلَيلى  زاىنٖد
صؤسى ضةُذ ٓـةصاس كةطـيى، يـاْ ضـةُذ ًويـؤُيى، بـؤ كـوآ بطـّء، ء

 -بةطؼــتيى-ُتشآ، ثاػــاْ بؤضــى خــةَهمء كؤًــةَهتا  ئةػــلةوتَيم دةيــا
ًظــوَهٌاُةكةياْ بــةجآ بٔــَيَوّ؟!! هــة ذاَهَيلــذا كــة بــواسو دةسَــةتى
ــة     ــاوةآلُى ئةػــلةوت ُةخشاواُ ــةء، وةن ٓ ــةواصو ضــاالكيياْ ٓةي باُت
َُيــواْ: ئةطــةسى بـــةسباساُلشاْء، طَيِشاُــةوة بــؤ َُيوكـــوَشةوةدا، وةن     

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ    ۇئچ ٓــاوةآلُى ئةػــلةوت طوتووياُــة: 

.الكهفچېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   

ٓـيض ػـَيوةيةن دسوطـتء ِسةواُيـة،      بـة  ضيَيةً: تةضميي بووٌى وايي ،
كوَشو ُاػـةسعيى، ًايـةى كـاَشبووْء     ضوُلة بَيتوًاْ ِساصى بووْ بة

ْ   وباصُـةى ئيٌـاْء ئيظـالَ دةسضـو     هة  ُةء، ئـةوةؾ يةكـذةُتيى صاُايـا
 زى هةطةسة.إخَبة اىييَب،ش
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ثَيطـةواُةء درى   بةَهآ دةطوةـآ ًظـوَهٌاُاْ بلةوُـة واميعَيلـةوة، كـة     
ــياْ    ــآء، ٓيطيؼ ــالَ ب ــة  ئيظ ــةت ه ــت ُةي ــةآلَ   هةدةط ــذا، ب بةساُبةسي

ويظــتى ئاصاداُــةى خؤيــاْ، ًــى بــؤ   ٓــةسطيض ُاطوةــآ ًظــوَهٌاُاْ بــة 
ُة كة ء بلةْء، ثَيى ِساصى بّ!واميعَيلى ُاػةسعييا

هةبةسدةًذا ًايةوة، كة بشيتيـة هـةوةى    كةواتة: تةُيا ِسَيى ضواسةًياْ
  ْ  زٍدعاؼاح زو طاضـاُذْء ٓـةَهلشدْ ش  ريدبٝ  ش ذاَهةتى ثَيلـةوة ريـا

َُيـو كؤًةَهتايةكةياُـذا بـزيّء، ٓـةوَهى ثاكظـاصيىء       بلةُة ثيؼةء، هـة 
ضاكظاصيى تَيـذاكشدُى بـذةْء، هةطـةس طشَتاسييـةكاْ خـؤِساطشبّ، كـة       

" بـووة، ٓـةس   يدٌٖٞ اىكدالً  عئةًة عادةتى تَيلِشاي ثَيغةًبةساُى خوا "
" هةطـةس صًـاُى ٓـةًوو    عؿٗخوخاتةَ، وةن خوا " كوئادةًةوة تا هة

ــةتى    ــةكاُياْ َةسًوويـــ ــةيء كؤًةَهتايـــ ــة طـــ ــةساْ ِسوو بـــ : ثَيغةًبـــ

چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ....چ

ٓةسضــةُذة ئاصاسًــاْ بــذةْ، ٓــةس   ، واتــة: وة بةدَهِياييــةوةإبووزاهيهچ
ةطــتوواْ بــةغ ثؼــت بــةخوا ببةطــ،.  خــؤِساطش دةبــني، وة بــا ثؼــت ب

 هةباسةوة َةسًوويةتى: ثَيغةًبةسى خاتةًيؽ 
6- {ٌْ ُٕدد ََْٗٝظددِجُؽ َعَيددٚ َأَغا ـَ   ُِ َاىَّددِػٛ َُٝطددبِىُؾ َاىَّددب ٍِ َُددْ  ْٞددؽ  وَاْى ِْ  َض ٍِدد
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َٗال ـَ  ٌَْاىَِّػٛ ال َُٝطبِىُؾ َاىَّب ُٕ { َْٝظِجُؽ َعَيٚ َأَغا
واتة: ًظـوَهٌاَُيم   (44)

ــةَهى   ــة تَيلـ ــية     كـ ــآ، باػـ ــاْ خؤِساطشبـ ــةس ئاصاسيـ ــآء، هةطـ ــةَهم بـ خـ
ــياْ       ــةس ئاصاسداُيؼـ ــآء هةطـ ــةَهم ُابـ ــةَهى خـ ــة تَيلـ ــوَهٌاَُيم كـ هةًظـ

 خؤِساُاطشآ.
2- {ٍُ َٗاَل ُْٝ َى  ٍُ ِْ اَل َْٝيَى ََ َْٞؽ ِفٞ َٗاَل َض ٍَْيَىَهخ    ُِ ٍِ  َُْ {اْى

(45) 
ةَهم خؤػــيبوآء هَيــى ُيضيــم دةكــات خــ وا) واتــة: بــِشواداس ٓؤطشكــاسة

 ُةٓؤطشكشاو، خَيشى ثَيوةُية. ،كةغ ُةٓؤطشكاسبآ وة ٓةسبِةوة(، ب

ــاب( يـــؽ(ىْددد٘ٗٛا) ــاسة)بـ ــ(16) ى رًـ ــؤىى كتَيبـ  :ة ُاوداسةكـــةى خـ
ــاو 238ص ـ   ( ؼٝددبع اىظددبىسِٞ) ــ بــةَ ُاووُيؼــاُة َٓيِ ثددبةش ة:ـ

ََيٖددٌ ٗخَبعددبرٌٖ ٍٗشددبٕع    فؼددو اإِلضددزالؽ ثبىْددبـو ٗزؼدد٘ؼ ُخ

ٗعٞددبظح ٍؽٝؼددٌٖ  اىطٞددؽ ٍٗدددبىف اىييددٌ ٍٗدددبىف اىددػمؽ ٍيٖددٌو  

ٗزؼ٘ؼ خْدبئؿٌٕو ٍٗ٘اقدبح ٍسزدبخٌٖو ِٗإؼشدبظ خدبٕيٌٖو ٗغٞدؽ       

غىل ٍِ ٍظبىسٌٖو ىَِ قعؼ عيٚ األٍدؽ ثدبىَيؽٗف ٗاىْٖدٜ عدِ 

ِٔ عِ اإِلٝػاِ، ٗطْجؽب عيٚ األغٙ واىَْنؽ َْع َّْهِك ز.َٗق

واتة: دةسواصةى: باػيى تَيلةَهيى هةطـةَي خـةَهمء ئاًـادةبووُى ُوَيـزى     
ةكاُياْء، كاسةضــاكةكاُياْء كؤِسةكــاُى صاُظــتييء جوًعــةء جةًاعةتــ

ــذا، وة طــةسداُى ُةخؤػــياْء ئاًــادةبووُى     كؤِسةكــاُى صيلــش هةطةَهياُ

ِ    (و رييٞ  شيٞت األؼّ ٗؽ577:) نؽقٌثع ََْزَأ َُٔخَؽْضَأ 44  .ن إقْبظٓ طسٞر ؼخبىدٔ ثقدبد ؼخدبه اىشدٞطٞ

ٍِاىزِّ ًبَؼَْٝأ َُٔخَؽْضَأَٗ َٗ>7:5) نؽقٌث ُِّػؽ (.9587) نؽقٌثٔ بْخٍَ ُِاْث(و 

ِ      6<=77) نؽقٌثد ع ََد ْزَأ َُٔخَؽْضَأ 45 ُٓ األىجدبّٜ فدٜ    .(و رييٞد  شديٞت األؼّد ٗؽن ٍدزِ اىسدعٝ  زكد ٗأٗؼَظ

 .66>ص6خ اىظسٞسخو جاىكيك
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جــــةُاصةكاُياْء، ٓاوكــــاسيى كشدُــــى ئاتاجيــــاْء ِسَيٌِــــايي كشدُــــى 
ُــةصاُياْء بةسرةوةُذييــةكاُى ديلــةياْ، بــؤ كةطــَيم تواُــاى َــةسًاْ  

ئاطت ئـاصاسداُى   تواُآ خؤى هةبةضاكةء ِسَيتشيى هةخشاثةى ٓةبآء، ب
خةَهلذا ًةسصةَ بلاتء، هةطةس ئاصاسداُةكاُيؼياْ خؤِساطشبآ.

ئةوةية بِا ةى عةميذةيىء َيلشيـى كـاسو ثـِشؤرةء ضـاالكيى      بةَهآ، ئا
ــَيواصى     ــاصء ػـ ــوَيِلةوتووى ِسَيبـ ــةُكء، ػـ ــالًيى ٓاوطـ ــةورًى ئيظـ تـ

ْ   ثَيغةًبةساُي خوا  ، بؤيـةؾ:  و صاُاو ثَيؼـةواياُى ػـوَيِلةوتوويا
درى،  مظةى بآ بِـةًاء َـةتواى بـآ بةَهتـةى طشووثـة ثـةِسطريةكاْ هـة       

خاوةُيةتى.   بة ًاَهى مةَهبةء طةس ،ٓيض بةٓايةكى ُيةء

هَيشةػذا كؤتـايي بـة ئاَهقـةى دةيـةَ دَيـِنيء، بـةوةؾ كؤتـايي بـةكؤى
 صةريةى دووةَ هةباسةى ثةِسطريييةوة دَيِني.

ؤكٌـــــــيَوةزِ
الثةزِة بابةت

..............................................................................   ثَيؼلةؾ بآ
...............................................ثـَيؼـةكـى...................................

1
1

63ِسآ خؤػلشدْ.............................................................................

ئالَقةى يةكةً: ئيطالً زِةمحةتةو ئاشاداٌة وةزدةطريآ، ٌةك شةمحةت

68.............................................................بآء بةشةبسو شؤز بطةثيٍسآ 

ئالَقةى دووةً: جةٌجء جيّاد بؤ ثازاضسٍى يةوازةى ضياضيية، ٌةك 
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23 ............................................................................بؤدزوضسكسدٌى

ثةيدا ئالَقةى ضآيةً: دةولَةت لة ِةٌاوى كؤوةلَطايةكى وطولَىاٌةوة
46 ...............................................دةبآ، ٌةك بة كوشنتء بسِيَ بطةثيٍَسآ 

ئالَقةى ضوازةً: جيَبةجيَكسدٌى شةزيعةت لة تيَطةياٌدُء ثيَطةياٌدٌى
خةلَء، ثاشاُ دابيٍكسدٌى ثيَداويطسييةكاٌياٌةوة دةض  ثيَدةكات، 

36 ....................................................................ٌةك لة ضصاداٌياٌةوة

ئالَقةى ثيٍَحةً: ئيطالً دذى ضةغمَةت كسدٌى خةلَءء كؤوةلَطاء،
92 .................................................ثيَشيَنَ كسدٌى وا ء ئاشادييةكاٌياٌة 

شيَكى ضاكء، زِيَطسيىئالَقةى شةشةً: فةزواُ بة ضاكة، دةبآ بةشيَوا
14 ..............................................لة خساثة، ٌابآ بة شيَواشيَكى خساث بآ 

ٓةيء ًةسجى تَيذا ئةةاًذساُى ئةسكى َةسًاْ بة ضاكةء ِسَيتشيى هة  -6
18 ..........    ...........................................................................خشاثة

يةن: ِساطت ُةكشدُةوةى ديواسى كةعبةء َٓيؼتِةوةى بةالسيى، بؤ ئةوةى 
15 ...............................خةَهم طشَتى بؤ دسوطت ُةبآ.........................

دوو: طضاُةداُى خةواسيخ، هةبةس ًةتشطيى ثةيذابووُى ِساى طؼتى خشاث، 
16.................ًظوَهٌاُاْ...................................... بةساُبةس بة ئيظالَء

ئةو ًةطةالُةى َةسًاْ بة ضاكةء ِسَيترييى هة خشاثةياْ، هةباسةوة ئةةاَ  -2
12 ..............................دةدسآ.........................................................

....اًذاُى ئةسكى: َةسًاْ بة ضاكةء ِسَيتشيى هة خشاثة.......ػَيواصى ئةة -4
ئالَقةى حةوتةً: حوكىسِاٌى وطولَىاٌاُ، ٌابآ بةبآ ئاطادازييء زِةشاوةٌديي 

..........................................................وطولَىاٌاُ، دابٍسآ.

13

15

ٓةس مةواسةيةكى طياطيى،  يةكةَ: تاكة طةسضاوةى ِسةوايةتيى شػشعيةز
82 ..........................خةَهلة..............................................................
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دووةَ: دةوَهةتى خيالَةت، هةطةسدةًى ضواس خةهياة ِساػيذةكاُذا، 
83 ......."خواهَيياْ ِساصى بآ" ئةَ ذةوت تايبةَةُذيياُةى ٓةبووْ...............

ٓيض دةمَيلى موِسئاْء طوُِةت ُية كةهة طـةس ًظـوَهٌاُاُى ثَيويظـت    طآيةَ: 
بلات، ٓةسكات مةواسةى طياطيياْ داًةصساُذ، هةِسووى َـؤِسَء ُـاو وُيؼـاُةوة،    

88 ..................كؤثـى خيالَةتى ِساػيذة بلةُةوة....................................

52 .....ةى )داعؽ( ُة دةوَهةتى ئيظالًيية ُة خيالَةت......ضواسةَ:  مةواسةك

ئالَقةى ِةشسةً: كوشسٍى بةٌاِةيى وطولَىاٌاُء ٌاوطـولَىاٌاُ، دواى شـريك،   
51 ..........................................................................طةوزةتسيَ تاواٌة

باسةى طةوسةيى تاواُى كوػتِى بة يةكةَ: ضةُذ ئايةتَيلى موِسئاْ هة 
55 ...............................................................................ُآةمةوة...

هةباسةى كوػتِى بة  دووةَ: ضةُذ َةسًايؼتَيلى ثَيغةًبةسى خاتةَ 
666 ........................ُآةمةوة...........................................................

664 ........طةسبِشيِى ًشؤظـ هةَ ِسؤرطاسةدا، ِسةَتاسَيلى ُا ػةسعيية................

668 كوػتِى خةَهلى ًةدةُيىء الػةِس دسوطت ُية....................................

ٍةوالَـةيى  ئالَقةى ٌؤيةً: بة شؤز ثةواُ وةزطستَ،  ادةتء كمسووزى حـوكىى ب 
ــةز يى      ــةكى  شـ ــيض بٍةوايـ ــةو، ِـ ــيىء  ومساٌييةكاٌـ ــةويىء  ةبباضـ ئووـ

664 ........................................................................................ٌية

ئالَقةى دةيةً: بةِةلَطةزِاوة )وستد( داٌاٌى اليةٌة ئيطالويية بةشدازبووةكاٌى 
ــرازدُء ثسِ ــةكى   ِةلَبــــــ ــسةًء ٌةفاوييــــــ ــيى، ضــــــ ــةى ضياضــــــ ؤضــــــ

622.....................................................................................        .طةوزةية

646 ....................................ٓؤكاسة بِةِسةتييةكاُى طةسٓةَهذاُى ثةِسطرييى

واييعدا: ضيَ شيَواش بؤ واوةلَةكسدُ لةطةهَ
644 ...................يةكةَ: بةطزداضووُةوةى واميا بةَٓيض...........................

www.alibapir.net



 137 

643 .......................دووةَ: ِساكشدْ هة واميا.........................................

649 ..................طَييةَ: تةطويٍ بووُى واميا........................................

648 .................َُيوةِسؤن..................................................................
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